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HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 27 noiembrie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi 
exercitare a controlului financiar de gestiune
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2012
Data intrarii in vigoare : 3 decembrie 2012

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 decembrie 2012 pana la 22 
martie 2018

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 
26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările 
ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice privind modul de organizare şi 
exercitare a controlului financiar de gestiune, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Acţiunile de control financiar de gestiune nefinalizate până la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă potrivit prevederilor 
legale în vigoare la data iniţierii lor.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi 
exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 
din 24 aprilie 1992.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                                Mariana Câmpeanu

    Bucureşti, 27 noiembrie 2012.
    Nr. 1.151.

    ANEXĂ

                          NORME METODOLOGICE
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                privind modul de organizare şi exercitare
                    a controlului financiar de gestiune

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Activitatea de control financiar de gestiune se organizează în cadrul 
operatorilor economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-e) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi are, în principal, 
următoarele obiective:
    a) asigurarea integrităţii patrimoniului operatorului economic, precum 
şi a bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în 
închirierea acestora;
    b) respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, 
incidente activităţii economico-financiare a operatorului economic;
    c) creşterea eficienţei în utilizarea resurselor alocate.
    ART. 2
    Personalul desemnat să exercite controlul financiar de gestiune are, 
în principal, următoarele atribuţii:
    a) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor 
interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea 
mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare 
a acestora în evidenţa contabilă;
    b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea 
proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic 
şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din 
structura acestuia;
    c) verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din 
structura acestuia, urmărind:
    1. realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor 
aprobate;
    2. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi 
de obţinere a rezultatului;
    3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici 
activităţii, la nivelul operatorului economic şi al subunităţilor 
acestuia;
    4. realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele 
aprobate;
    5. respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;
    6. respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în 
efectuarea achiziţiilor;
    7. utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la 
bugetul general consolidat;
    d) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor 
interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    e) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor 
interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice 
natură, în numerar sau prin virament;
    f) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la 
înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;

Pagina 2



HOTARARE            1151 27/11/2012 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    g) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor 
interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea 
documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;
    h) elaborează analize economico-financiare pentru conducerea 
operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor şi a 
îmbunătăţirii performanţelor.

    CAP. II
    Organizarea controlului financiar de gestiune

    ART. 3
    Controlul financiar de gestiune se organizează la operatorul economic 
pentru controlul gestiunilor proprii, precum şi la subunităţile din 
structura acestuia.
    ART. 4
    Controlul financiar de gestiune se exercită sub următoarele forme:
    a) controlul preventiv, care constă în verificarea fundamentării 
bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a anexelor la acestea;
    b) controlul operativ, care constă în verificarea unor operaţiuni 
economico-financiare desfăşurate în cursul exerciţiului financiar curent.
    ART. 5
    Controlul financiar de gestiune aplică, în principal, următoarele 
metode de control:
    a) control general, care constă în activitatea de verificare a tuturor 
operaţiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru 
întreaga perioadă supusă controlului;
    b) control parţial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia 
sau a mai multor operaţiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru 
perioada controlată.
    ART. 6
    Controlul financiar de gestiune utilizează, în principal, următoarele 
instrumente specifice:
    a) sistemul de bugete, care constă în controlul periodic al bugetului 
de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi ale subunităţilor 
din structura acestuia, precum şi pe principalele activităţi, prin
compararea permanentă a rezultatelor obţinute cu previziunile bugetare, cu 
scopul:
    1. identificării factorilor şi cauzelor abaterilor de la prevederile 
bugetare;
    2. informării conducerii şi responsabililor de la diferite niveluri 
ierarhice;
    3. fundamentării eventualelor acţiuni corective;
    4. aprecierii activităţii diferiţilor responsabili de bugete.
    b) costuri standard, care constă în compararea periodică a costului 
efectiv cu cel standard la nivelul operatorului economic şi al 
subunităţilor din structura acestuia şi a principalelor activităţi, în 
scopul identificării ariilor de activitate eficientă sau ineficientă, 
factorilor şi cauzelor abaterilor şi a fundamentării măsurilor corective 
care se impun;
    c) situaţiile financiare, aşa cum sunt prevăzute de Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
    d) sistemul informaţional, care constă în totalitatea procedeelor, 
metodelor şi mijloacelor utilizabile la nivelul entităţii, în cadrul 
procesului informaţional considerat ca un tot organic al operaţiilor de 
culegere, prelucrare, sistematizare, transmitere, valorificare şi stocare 
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a datelor şi informaţiilor;
    e) controlul reciproc, care constă în cercetarea şi confruntarea la 
aceeaşi unitate a unor documente sau evidenţe cu conţinut identic, însă 
diferite ca formă, pentru aceleaşi operaţii sau pentru operaţii diferite, 
însă legate reciproc;
    f) controlul sistematic, care constă în gruparea documentelor pe 
probleme şi apoi controlul acestora în ordine cronologică.
    ART. 7
    (1) Activitatea de control financiar de gestiune se desfăşoară în baza 
unor programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare, întocmite de 
către personalul cu atribuţii de control financiar de gestiune şi aprobate 
de conducătorul operatorului economic.
    (2) Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza 
următoarelor criterii:
    a) solicitarea conducerii operatorului economic;
    b) rezultatele analizei de risc cu privire la activităţile specifice 
şi impactul financiar al acestora;
    c) rezultatele controalelor anterioare;
    d) perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu 
aceleaşi obiective şi până la împlinirea termenului de prescripţie.
    (3) Programul de activitate cuprinde subunităţile din structura 
operatorului economic, gestiunile şi activităţile operatorului economic ce 
urmează a fi controlate, obiectivele, perioada controlată şi cea stabilită 
pentru efectuarea acesteia.

    CAP. III
    Realizarea controlului financiar de gestiune

    ART. 8
    Conducătorul operatorului economic prin proceduri interne stabileşte:
    a) modul de întocmire şi realizare a programului de activitate;
    b) durata efectuării unei acţiuni de control;
    c) tipurile de acte de control, circuitul şi modul de evidenţă a 
acestora;
    d) desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a 
măsurilor stabilite.
    ART. 9
    Constatările înscrise în actele de control trebuie să fie precise, 
bazate pe date şi documente, eliminându-se orice elemente şi descrieri 
personale, inutile şi neconcludente. Pentru deficienţele constatate se 
consemnează, în mod obligatoriu, prevederile legale sau reglementările 
interne încălcate, consecinţele economico-financiare, patrimoniale, 
persoanele răspunzătoare şi măsurile propuse.
    ART. 10
    (1) Actele de control se prezintă conducătorului operatorului 
economic.
    (2) Conducătorul operatorului economic analizează, dispune şi 
urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în actele de
control.
    (3) Conducătorul operatorului economic asigură, trimestrial sau ori de 
câte ori se impune, informarea consiliului de administraţie cu privire la 
exercitarea şi rezultatele controlului financiar de gestiune.
    (4) Persoana desemnată de conducătorul operatorului economic, cu 
atribuţii de control financiar de gestiune, participă la şedinţele
consiliului de administraţie, atunci când se dezbat probleme financiare, 
contabile şi de control financiar de gestiune.
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    ART. 11
    La solicitarea persoanelor cu atribuţii de control financiar de 
gestiune, personalul operatorului economic este obligat:
    a) să pună la dispoziţie actele, documentele şi înscrisurile 
solicitate;
    b) să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după 
caz, în legătură cu obiectul acţiunii de control financiar de gestiune;
    c) să prezinte valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe 
care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului;
    d) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original 
sau copii certificate;
    e) să semneze cu sau fără obiecţii actul de control.
    ART. 12
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează de către persoane cu 
studii superioare economice şi cu o vechime efectivă în domeniu de minimum 
doi ani.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), personalul cu studii 
medii şi cel cu studii superioare economice şi cu vechime efectivă mai 
mică de doi ani, încadrat cu atribuţii de control financiar de gestiune la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi desfăşoară în 
continuare activitatea.
    (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme 
metodologice, pentru exercitarea controlului financiar de gestiune pot fi 
încadrate doar persoane care au studii superioare economice.
    ART. 13
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor 
norme metodologice, conducătorii operatorilor economici sunt obligaţi să 
elaboreze proceduri şi să asigure organizarea şi exercitarea controlului 
financiar de gestiune.

                                         -------
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ORDONANŢĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**)(*actualizată*)
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 12 noiembrie 2003
Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2003

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 aprilie 2015 pana la 22 
martie 2018

----------
──────────
    *) Notă CTCE:
    Forma actualizată a acestui act normativ la data de 22 martie 2018 
este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor 
modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
145 din 19 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 
2009; ORDONANŢA nr. 8 din 10 iulie 2009 respinsă de LEGEA nr. 110 din 3 
iunie 2010; LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009; LEGEA nr. 110 din 3 iunie 
2010; LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 2010; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 
decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
──────────
──────────
    **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 84/2003 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind 
auditul public intern şi controlul financiar preventiv, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.
    Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999 şi a fost 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi 
controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002.
    Ulterior adoptării, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 a mai suferit 
modificări şi completări prin următoarele acte normative:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea 
lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999
privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, respinsă 
prin Legea nr. 149/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul 
financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 421 din 1 septembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 141/2002, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul 
financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
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nr. 606 din 25 noiembrie 2000 (aprobată prin Legea nr. 486/2001, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 septembrie 
2001), abrogată prin Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 
preventiv;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul 
financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 540 din 1 septembrie 2001, respinsă prin Legea nr. 132/2002, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;
    - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002;
    - Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul 
financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 195 din 26 martie 2003.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Potrivit art. II din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 2010, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010, în tot cuprinsul 
ordonanţei, sintagma "control intern" se înlocuieşte cu sintagma "control 
intern/managerial".
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Scopul ordonanţei
    Prezenta ordonanţă reglementează controlul intern/ managerial,
inclusiv controlul financiar preventiv la entităţile publice, cu privire 
la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public cu 
eficienţă, eficacitate şi economicitate.
----------
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 234 din 7 
decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 
2010.

    ART. 2
    Definiţii
    În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se 
definesc după cum urmează:
    a) abrogată;
----------
    Lit. a) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. X din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 
din 13 martie 2015.

    b) conformitate - caracteristica unei operaţiuni, a unor acte sau 
fapte administrative produse în cadrul unei entităţi publice de a 
corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către 
entitatea în cauza sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit 
legii;
    c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica 
legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor 
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publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;
    d) control intern/managerial - ansamblul formelor de control 
exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, 
stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia şi cu 
reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în 
mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, 
structurile organizatorice, metodele şi procedurile;
---------
    Sintagma "control intern" a fost înlocuită cu sintagma "control 
intern/managerial" potrivit art. II din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 
2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.

    e) controlor delegat - funcţionarul public al Ministerului Finanţelor 
Publice, care exercita atribuţii de control financiar preventiv delegat, 
în mod independent, potrivit prezentei ordonanţe;
    f) abrogată;
----------
    Lit. f) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. X din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 
din 13 martie 2015.

    g) abrogată;
----------
    Lit. g) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. X din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 
din 13 martie 2015.

    h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru 
atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea
calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;
    i) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate 
pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi 
rezultatul efectiv al activităţii respective;
    j) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu 
resursele utilizate;
    k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele 
locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice 
autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial 
din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele 
fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite 
externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi 
şi alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale;
    l) inspecţie - verificarea efectuată la faţa locului, în scopul 
constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri 
pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru 
repararea prejudiciului produs, după caz;
    m) entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, 
companie/societate naţională, regie autonomă, societate comercială la care 
statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu 
personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice 
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şi/sau patrimoniu public;
    n) instituţie publică - Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, 
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, 
alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi 
instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a 
acestora;
    o) legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate 
prevederile legale care ii sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării 
acesteia;
    p) operaţiune - orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor 
publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;
    q) oportunitate - caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod 
adecvat, în circumstanţe date, realizării unor obiective ale politicilor 
asumate;
    r) ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin 
delegare, potrivit legii, să dispună şi să aprobe operaţiuni;
    s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor 
statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice 
ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile şi 
obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă 
atât la bunurile din domeniul public, cât şi la cele din domeniul privat 
al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
    t) persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numita de 
conducătorul entităţii publice pentru exercitarea controlului financiar 
preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte aceasta atribuţie pe baza 
de contract, în condiţiile legii;
    u) proiect de operaţiune - orice document prin care se urmăreşte 
efectuarea unei operaţiuni, în forma pregătită în vederea aprobării sale 
de către autoritatea competenta, potrivit legii;
    v) regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub 
toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi
metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face 
parte.
    ART. 3
    Obiectivele generale ale controlului intern/managerial
    Controlul intern/managerial are următoarele obiective generale:
    - realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor
instituţiilor publice, stabilite în concordanta cu propria lor misiune, în 
condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienta;
    - protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, 
risipei, abuzului sau fraudei;
    - respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;
    - dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, 
prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare 
şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare 
publică adecvată prin rapoarte periodice.
---------
    Sintagma "control intern" a fost înlocuită cu sintagma "control 
intern/managerial" potrivit art. II din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 
2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.

    ART. 4
    Obligaţiile conducătorului entităţii publice în domeniul controlului 
intern/managerial; cerinţele controlului intern/managerial
----------
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    Titlul art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 
din 13 martie 2015.

    (1) Conducătorul entităţii publice trebuie să asigure elaborarea, 
aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, 
reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, 
pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control 
intern/managerial.
----------
    Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
176 din 13 martie 2015.

    (2) Cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial sunt, 
în principal, următoarele:
    a) cerinţe generale:
    - asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 3
prin evaluarea sistematica şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil 
a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau 
operaţiunilor;
    - asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi 
de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment 
solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul 
intern/managerial;
    - asigurarea integrităţii şi competentei personalului de conducere şi 
de execuţie, a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importantei şi 
rolului controlului intern/managerial;
    - stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern/managerial, 
astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi
integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia;
    - supravegherea continua de către personalul de conducere a tuturor
activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a 
obligaţiei de a acţiona corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se 
constata încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor 
operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace 
sau ineficient;
    b) cerinţe specifice:
    - reflectarea în documente scrise a organizării controlului 
intern/managerial, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor 
evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod 
adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu
promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;
    - înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi 
evenimentelor semnificative;
    - asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către 
persoane special împuternicite în acest sens;
    - separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între 
persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să 
fie, într-o măsura adecvată, încredinţate unor persoane diferite;
    - asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
    - accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane 
îndreptăţite şi responsabile în legătura cu utilizarea şi păstrarea lor.
------------
    Sintagma "control intern" a fost înlocuită cu sintagma "control 
intern/managerial" potrivit art. II din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 
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2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.

    (3) Conducătorul entităţii publice elaborează anual un raport asupra 
sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului 
General al Guvernului.
----------
    Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
176 din 13 martie 2015.

    (4) Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea 
raportului conducătorului entităţii publice asupra sistemului de control 
intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al 
secretarului general al Guvernului.
----------
    Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
176 din 13 martie 2015.

    (5) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la 
sfârşitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport 
privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la 
nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator 
principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi al bugetului oricărui fond special.
----------
    Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 
din 13 martie 2015.

    ART. 5
    Buna gestiune financiară
    (1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public 
au obligaţia să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea 
legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficientei în 
utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea administraţiei 
publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării şi 
implementării politicii în domeniul gestiunii financiare. Ministerul 
Finanţelor Publice îndrumă metodologic şi coordonează implementarea 
controlului financiar preventiv.
----------
    Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. X din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
176 din 13 martie 2015.

    (2^1) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea 
elaborării şi implementării politicii în domeniul sistemelor de control 
intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă 
metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de 
control intern/managerial.
----------
    Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.
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    (3) Abrogat.
----------
    Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. X din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
176 din 13 martie 2015.

    CAP. II
    Dispoziţii privind controlul financiar preventiv

    SECŢIUNEA I
    Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv

    ART. 6
    Obiectul controlului financiar preventiv
    (1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de
operaţiuni care vizează, în principal:
    a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament, 
după caz;
    b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
    c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de 
credite;
    d) ordonanţarea cheltuielilor;
    e) efectuarea de încasări în numerar;
    f) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi a 
stabilirii titlurilor de încasare;
    g) reducerea, eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare;
    h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, 
reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism;
    i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit 
necuvenite;
    j) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 
domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    l) alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului 
finanţelor publice.
    (2) În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia 
poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor 
tipuri de proiecte de operaţiuni decât cele prevăzute la alin. (1).
    ART. 7
    Conţinutul controlului financiar preventiv
    Controlul financiar preventiv consta în verificarea sistematica a 
proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din 
punctul de vedere al:
    a) legalităţii şi regularităţii;
    b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de 
angajament, după caz, stabilite potrivit legii.
    ART. 8
    Organizarea controlului financiar preventiv
    (1) Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea de coordonare şi 
reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entităţile 
publice.
    (2) Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercita de 
autorităţi competente, în mod unitar, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.
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    (3) Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercita în 
următoarele forme:
    a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entităţile publice 
şi asupra tuturor operaţiunilor cu impact financiar asupra fondurilor 
publice şi a patrimoniului public;
    b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de 
credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, 
precum şi ai bugetului oricărui fond special, la Fondul naţional şi la 
agenţiile de implementare a fondurilor comunitare, precum şi la alte 
entităţi publice cu risc ridicat, prin controlori delegaţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice.
    (4) Controlul financiar preventiv se va integra, în mod treptat, în 
sfera răspunderii manageriale pe măsură ce controlul managerial va asigura 
eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea 
acestui nivel va fi evaluată de misiuni de audit dispuse de ministrul 
economiei şi finanţelor, în condiţiile legii.
--------------
    Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 877 din 20 decembrie 2007.

    SECŢIUNEA a II-a
    Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu

    ART. 9
    Organizarea controlului financiar preventiv propriu
    (1) Entităţile publice, prin conducătorii acestora, au obligaţia de a 
organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor 
în cadrul compartimentului contabil.
    (2) Conducătorii entităţilor publice au obligaţia să stabilească 
proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit 
art. 6, documentele justificative şi circuitul acestora, cu respectarea 
dispoziţiilor legale.
    (3) Evidenta angajamentelor se organizează, se tine, se actualizează 
şi se raportează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al 
ministrului finanţelor publice.
    (4) Ministerul Finanţelor Publice organizează controlul financiar 
preventiv propriu şi pentru operaţiunile privind bugetul trezoreriei 
statului, operaţiunile privind datoria publică şi alte operaţiuni 
specifice Ministerului Finanţelor Publice.
    (5) Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de 
persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate în acest 
sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire va cuprinde 
şi limitele de competenta în exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu. Persoanele desemnate să efectueze aceasta activitate sunt altele 
decât cele care iniţiază operaţiunea supusă vizei.
    (6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care 
desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de 
către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice
superioare, iar în cazul entităţilor publice în care se exercita funcţia 
de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului 
asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu 
acordul Ministerului Finanţelor Publice. Persoanele desemnate cu 
exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să 
aibă competentele profesionale solicitate de aceasta activitate. Ele vor 
respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul 
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Finanţelor Publice, care va cuprinde şi condiţiile şi criteriile unitare 
pe care entităţile publice trebuie să le respecte în cazul numirii, 
suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfăşoară 
aceasta activitate.
    (7) Abrogat.
-------------
    Alin. (7) al art. 9 a fost abrogat de litera b) a art. 39, Cap. IV din 
LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 877 din 28 decembrie 2010.

    (8) Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de 
control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul 
entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea, 
anual, prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele 
auditului public şi în rapoartele Curţii de Conturi, unde este cazul.
    (9) Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice 
privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului 
financiar preventiv propriu. De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice va 
aviza norme metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii 
principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor 
sociale de stat, ai bugetului oricărui fond special, precum şi pentru 
operaţiunile Fondului naţional şi ale agenţiilor de implementare care 
derulează fonduri comunitare.
    (10) Ministerul Finanţelor Publice va coordona sistemul de pregătire 
profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar 
preventiv.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform art. XIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009, prin derogare 
de la prevederile art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 
data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru Audit Public Intern 
vor primi o indemnizaţie de şedinţă egală cu 1% din nivelul echivalent 
salariului brut al secretarilor de stat; indemnizaţia se suportă din 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
──────────

    ART. 10
    Viza de control financiar preventiv propriu
    (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de 
operaţiuni care respecta întru totul cerinţele de legalitate, regularitate 
şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament 
aprobate, după caz, care poarta viza de control financiar preventiv 
propriu.
    (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin 
semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit 
prezentei ordonanţe, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului 
personal şi atestă îndeplinirea condiţiilor legale, a regularităţii şi 
încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament 
aprobate, după caz, a proiectelor de operaţiuni supuse aprobării 
ordonatorului de credite.
----------
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    Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, 
proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative 
corespunzătoare, certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin 
semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază 
operaţiunea respectiva.
    (4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuţi la alin. 
(3) răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor 
ale căror documente justificative le-au certificat. Obţinerea vizei de 
control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale 
sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de 
răspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.
    (5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv 
propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru 
legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare 
sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor 
pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.
    (6) În cazurile în care dispoziţiile legale prevăd avizarea 
operaţiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul 
de operaţiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu 
cu viza şefului compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite 
controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de 
specialitate juridică ori de câte ori considera ca necesităţile o impun.
    ART. 11
    Separarea atribuţiilor
    Persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu 
trebuie să fie implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea 
operaţiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.

    SECŢIUNEA a III-a
    Dispoziţii privind controlul financiar preventiv delegat

    ART. 12
    Organizarea controlului financiar preventiv delegat
    (1) Controlul financiar preventiv delegat se organizează şi se
exercita de către Ministerul Finanţelor Publice prin controlori delegaţi.
    (2) Ministrul finanţelor publice numeşte, pentru fiecare instituţie 
publică în care se exercita funcţia de ordonator principal de credite al 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului 
oricărui fond special, unul sau mai mulţi controlori delegaţi, în funcţie 
de volumul şi de complexitatea activităţii instituţiei publice respective. 
De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi 
controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei 
statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte
operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice. Numirea 
controlorilor delegaţi se face prin ordin al ministrului finanţelor 
publice.
    (3) Prin norme metodologice aprobate de ministrul finanţelor publice 
se stabilesc:
    a) tipurile de operaţiuni ale căror proiecte se supun controlului 
financiar preventiv delegat;
    b) limitele valorice peste care se efectuează controlul financiar 
preventiv delegat, pe tipuri de operaţiuni;
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    c) documentele justificative care trebuie să însoţească diferitele 
tipuri de operaţiuni;
    d) modul în care trebuie efectuat controlul financiar preventiv 
delegat pentru fiecare tip de operaţiune.
    (4) Tipurile de operaţiuni ce se supun controlului financiar preventiv 
delegat şi, după caz, limitele valorice corespunzătoare acestora pot 
diferi de la o instituţie publică la alta.
    (5) Controlorii delegaţi exercita viza de control financiar preventiv 
delegat asupra proiectelor de operaţiuni vizate în prealabil de către 
controlul financiar preventiv propriu al instituţiei publice.
    (6) Controlorii delegaţi îşi desfăşoară activitatea la sediul 
instituţiilor publice la care au fost numiţi. Instituţiile publice
prevăzute la alin. (2) asigura controlorului/controlorilor 
delegat/delegaţi spaţiul de lucru şi dotarea necesară, precum şi 
cooperarea personalului propriu, îndeosebi a personalului desemnat să 
exercite controlul financiar preventiv propriu, pentru îndeplinirea în 
bune condiţii a atribuţiilor de control financiar preventiv delegat.
    (7) În cazul absenţei temporare de la post a unui controlor delegat, 
ministrul finanţelor publice numeşte un alt controlor delegat. Prin ordin 
al ministrului finanţelor publice se stabilesc care dintre atribuţiile 
controlorului delegat înlocuit se exercită de către noul controlor
delegat.
----------
    Alin. (7) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    ART. 13
    Viza de control financiar preventiv delegat
    (1) Operaţiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) şi (4), fac obiectul 
controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului 
de credite numai însoţite de viza de control financiar preventiv delegat, 
care atestă îndeplinirea condiţiilor legale, a regularităţii şi încadrării 
în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, 
după caz, a acestor proiecte de operaţiuni.
----------
    Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (2) Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau se 
refuza în scris, pe formular tipizat, şi trebuie să poarte semnătura şi 
sigiliul personal al controlorului delegat competent.
    (3) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv 
delegat răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru 
legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor de
angajament şi creditelor bugetare aprobate, în privinţa operaţiunilor 
pentru care au acordat viza.
    (4) Înainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are 
obligaţia să informeze, în scris, în legătura cu intenţia să ordonatorul 
de credite, precizând motivele refuzului.
    (5) În cazul în care conducătorul entităţii publice prezintă în scris 
argumente în favoarea efectuării operaţiunii pentru care se intenţionează 
refuzul de viză, controlorul delegat consultă, înainte de a înregistra 
oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului. Pentru formularea 
opiniei neutre, prin decizie a controlorului financiar şef, se constituie 
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ad hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, 
din care cel puţin unul cu funcţie de conducere.
----------
    Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (6) Opinia neutră se formulează şi se motivează în scris şi se
transmite controlorului delegat în cel mult 3 zile lucrătoare de la 
solicitare. Opinia neutră are rol consultativ, soluţia finală fiind de 
competenţa exclusivă a controlorului delegat, potrivit principiului 
exercitării în mod independent a atribuţiilor de control financiar
preventiv delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de 
viză, acesta are obligaţia de a transmite ordonatorului de credite şi o 
copie a opiniei neutre.
----------
    Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    ART. 14
    Durata controlului financiar preventiv delegat
    (1) Controlul financiar preventiv delegat se efectuează în termenul 
cel mai scurt, permis de durata efectivă a verificărilor necesare, astfel 
încât să nu afecteze desfăşurarea în bune condiţii şi în termen a 
operaţiunii al carei proiect se supune controlului financiar preventiv 
delegat.
    (2) Perioada maxima pentru acordarea sau, după caz, pentru refuzul 
vizei de control financiar preventiv delegat este de 3 zile lucrătoare de 
la prezentarea proiectului unei operaţiuni, însoţit de toate documentele 
justificative.
    (3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la 
înregistrarea informării prevăzute la art. 13 alin. (4) până la primirea 
răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplica şi 
pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă 
nu poate depăşi 3 zile lucrătoare.
    (4) În cazuri excepţionale controlorul delegat are dreptul să 
prelungească perioada prevăzută la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrătoare, 
pe baza unui referat de justificare pe care are obligaţia să îl transmită 
de îndată spre informare controlorului financiar şef şi ordonatorului de 
credite.

    SECŢIUNEA a IV-a
    Dispoziţii privind controlorii delegaţi

    ART. 15
    Funcţia de controlor delegat
    (1) Controlorul delegat este funcţionar public, angajat al 
Ministerului Finanţelor Publice. Numărul de posturi de controlor delegat 
se stabileşte de către ministrul finanţelor publice, în funcţie de
necesităţi, în limita numărului total de posturi şi a bugetului anual, 
aprobate.
    (2) Pot fi încadrate în funcţia de controlor delegat numai persoanele 
care au studii superioare economice sau juridice şi o vechime efectivă în 
domeniul finanţelor publice de minimum 7 ani. Candidaţii pentru funcţia de 
controlor delegat trebuie să prezinte cazier judiciar, informaţii şi 
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recomandări, din care să rezulte ca au un profil moral şi profesional 
corespunzător cerinţelor funcţiei.
    ART. 16
    Incompatibilităţi
    (1) Controlorii delegaţi nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul 
al patrulea inclusiv cu ordonatorul de credite pe lângă care sunt numiţi.
    (2) Controlorilor delegaţi le sunt interzise exercitarea, direct sau 
prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea 
la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale sau civile. Ei 
nu pot exercita funcţia de expert judiciar sau arbitru desemnat de părţi 
într-un arbitraj.
    (3) Funcţia de controlor delegat este incompatibilă cu orice alta 
funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din 
învăţământul superior.
    (4) Se interzice controlorilor delegaţi să facă parte din partide 
politice sau să desfăşoare activităţi publice cu caracter politic.
    (5) Controlorul delegat care se găseşte într-una din situaţiile 
prevăzute la alin. (1)-(4) are obligaţia de a informa de îndată, în scris, 
ministrul finanţelor publice şi controlorul financiar şef.
    ART. 17
    Atribuţiile controlorului delegat
    (1) Atribuţiile controlorului delegat sunt, în principal, următoarele:
    a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra 
proiectelor de operaţiuni ale ordonatorului de credite, în conformitate cu 
ordinul de numire şi cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei 
ordonanţe;
    b) supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării 
evidentei angajamentelor;
    c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar şef cu 
privire la situaţia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi 
situaţiile intenţiilor şi refuzurilor de viza, formularea de avize cu 
caracter consultativ, precum şi aspectele deosebite ale derulării 
operaţiunilor financiare;
    d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea
ordonatorului de credite pe lângă care este numit sau la cererea 
ministrului finanţelor publice, precum şi din iniţiativă proprie, în 
privinţa conformităţii, economicităţii, eficacităţii sau eficientei unor 
operaţiuni ori proiecte de acte normative;
    e) monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar 
preventiv propriu;
    f) elaborarea de propuneri şi proiecte privind perfecţionarea 
controlului financiar preventiv;
    g) participarea la activităţile Corpului controlorilor delegaţi;
    h) îndeplinirea altor atribuţii, stabilite prin ordin al ministrului 
finanţelor publice.
    (2) Controlorul delegat nu se pronunţa asupra oportunităţii 
operaţiunilor ce fac obiectul controlului financiar preventiv delegat.
    (3) Controlorul delegat este obligat să îşi exercite atribuţiile cu 
buna-credinţa şi cu deplina responsabilitate. Pentru actele sale, 
întreprinse cu buna-credinţa în exerciţiul atribuţiilor sale şi în limita 
acestora, controlorul delegat nu poate fi sancţionat sau trecut în alta 
funcţie.
    (4) Controlorul delegat îşi exercita atribuţiile în mod independent. 
El îl poate informa în mod direct pe ministrul finanţelor publice asupra 
situaţiilor deosebite apărute în activitatea să şi nu i se poate impune, 
pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv 
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delegat.
    (5) Controlorul delegat este obligat să păstreze secretul de stat, 
secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legătura cu faptele,
informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţa în exercitarea 
funcţiei.
    (6) Evaluarea activităţii controlorului delegat se face anual prin 
calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale privind 
controlul financiar preventiv, rapoartele structurilor de audit public 
intern şi de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice şi în rapoartele Curţii de Conturi. Calificativele 
anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata 
exercitării de către acesta a atribuţiilor funcţiei. Ministrul finanţelor 
publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat 
calificativul «nesatisfăcător» sau, de 3 ori consecutiv, calificativul 
«satisfăcător».
----------
    Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (7) Controlorul delegat răspunde disciplinar pentru abateri de la 
îndatoririle de serviciu, potrivit reglementărilor în vigoare.
    ART. 18
    Gradele profesionale şi salarizarea controlorilor delegaţi
    (1) În funcţie de performanţele profesionale atestate de 
calificativele înregistrate în baza evaluărilor anuale şi de vechimea în 
funcţie, controlorii delegaţi se încadrează în gradele profesionale I, II 
şi III. Cerinţele minime şi condiţiile promovării de la un grad 
profesional la altul se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor 
publice.
    (2) Salariile de baza, sporurile şi celelalte drepturi salariale ale 
controlorilor delegaţi se stabilesc prin asimilare cu funcţia de controlor 
financiar din structura Curţii de Conturi, respectiv pentru gradul I, II 
sau III.
    (3) Controlorul financiar şef primeşte o indemnizaţie de conducere 
echivalenta cu cea de director general în Ministerul Finanţelor Publice, 
iar adjuncţii acestuia, o indemnizaţie de conducere echivalenta cu cea de 
director în Ministerul Finanţelor Publice.
    (4) Până la aplicarea legii privind salarizarea funcţionarilor publici 
salariile de baza, sporurile şi celelalte drepturi salariale ale 
controlorilor delegaţi se menţin la nivelul stabilit anterior intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000*) privind 
salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi,
potrivit prevederilor alin. (2) şi evaluării performantelor profesionale 
individuale.
──────────
    *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 19 octombrie 2000, a 
fost aprobată prin Legea nr. 711/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor 
financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001.
──────────

    ART. 19
    Corpul controlorilor delegaţi
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    (1) Corpul controlorilor delegaţi se organizează ca un compartiment 
distinct în structura Ministerului Finanţelor Publice, la nivel central şi 
teritorial, şi cuprinde ansamblul controlorilor delegaţi.
    (2) Corpul controlorilor delegaţi asigura, în principal:
    a) aplicarea şi dezvoltarea principiilor şi practicilor avansate de 
buna conduita financiară;
    b) colaborarea şi schimburile profesionale între controlorii delegaţi;
    c) colaborarea şi schimburile profesionale cu alte structuri de profil 
interne, externe şi internaţionale.
    (3) Corpul controlorilor delegaţi este condus de controlorul financiar 
şef.
    (4) Controlorul financiar şef are 2 adjuncţi ale căror atribuţii se 
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea 
controlorului financiar şef.
    (5) Pe lângă Corpul controlorilor delegaţi şi în subordinea 
controlorului financiar şef funcţionează o structură de specialitate care 
asigură suportul informaţional necesar în activitatea Corpului 
controlorilor delegaţi.
----------
    Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (6) Controlorul financiar şef şi adjuncţii acestuia sunt numiţi prin 
hotărâre a Guvernului pentru un mandat de 6 ani, pe baza propunerii 
nominale făcute de către ministrul finanţelor publice în urma 
intervievării a 6 candidaţi desemnaţi din rândul controlorilor delegaţi de 
către Corpul controlorilor delegaţi, în şedinţa plenara, cu majoritate 
simpla. La data şedinţei plenare de desemnare a celor 6 candidaţi este 
obligatoriu ca numărul controlorilor delegaţi încadraţi efectiv şi efectiv 
prezenţi la şedinţa să fie cel puţin jumătate din numărul de posturi de 
controlor delegat, stabilit potrivit prevederilor art. 15 alin. (1).
    (7) Aceeaşi persoana nu poate îndeplini mai mult de un mandat în 
funcţia de controlor financiar şef; de asemenea, aceeaşi persoana nu poate 
îndeplini mai mult de un mandat în funcţia de controlor financiar şef 
adjunct.
    (8) Controlorul financiar şef îndeplineşte, în principal, următoarele 
atribuţii:
    a) susţine, în faţa ministrului finanţelor publice, a Guvernului şi a 
altor autorităţi, după caz, soluţiile date în exerciţiul atribuţiilor sale 
de către oricare dintre controlorii delegaţi;
    b) organizează sistemul informaţional şi urmăreşte realizarea în mod 
efectiv şi în timp util a schimbului de informaţii între controlorii 
delegaţi;
    c) prezintă ministrului finanţelor publice informări asupra 
intenţiilor şi refuzurilor de viză, precum şi asupra aspectelor importante 
privind utilizarea fondurilor publice;
----------
    Lit. c) a alin. (8) al art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. X 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    d) asigura formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 13 
alin. (5);
    e) organizează şi urmăreşte colectarea, prelucrarea şi înregistrarea 
statistica a informaţiilor privind activitatea de control financiar 
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preventiv delegat şi efectuează evaluarea acesteia;
    f) dispune măsuri pentru aplicarea în activitatea controlorilor 
delegaţi a principiilor şi practicilor avansate de buna conduita 
financiară şi pentru valorificarea propunerilor şi contribuţiilor acestora 
la dezvoltarea şi la perfecţionarea de standarde în domeniu;
    g) asigura îndrumarea metodologică în domeniul controlului financiar 
preventiv;
    h) prezintă Guvernului, odată cu conturile generale anuale de execuţie 
a bugetelor prevăzute de lege, un raport anual privind controlul financiar 
preventiv la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de 
ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi al bugetului oricărui fond special;
----------
    Lit. h) a alin. (8) al art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. X 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    i) abrogată;
----------
    Lit. i) a alin. (8) al art. 19 a fost abrogată de pct. 12 al art. X 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    j) abrogată;
----------
    Lit. j) a alin. (8) al art. 19 a fost abrogată de pct. 12 al art. X 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    k) alte atribuţii, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor 
publice.

    SECŢIUNEA a V-a
    Regimul refuzului de viză

    ART. 20
    Refuzul de viză
    (1) Persoana în drept să exercite viza de control financiar preventiv 
are dreptul şi obligaţia de a refuza viza de control financiar preventiv 
în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul 
de operaţiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu 
îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare în 
limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz, 
pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.
----------
    Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (2) Refuzul de viza trebuie să fie în toate cazurile motivat în scris.
    (3) Persoanele în drept să exercite viza de control financiar 
preventiv au obligaţia de a tine evidenta proiectelor de operaţiuni 
refuzate la viza de control financiar preventiv.
    ART. 21
    Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuza viza de 
control financiar preventiv
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    (1) O operaţiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar 
preventiv se poate efectua de către ordonatorul de credite pe propria 
răspundere, numai dacă prin aceasta nu se depăşeşte creditul bugetar 
aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operaţiunii numai 
în baza unui act de decizie interna, emis în forma scrisă, prin care 
dispune, pe propria răspundere, efectuarea operaţiunii. O copie a actului 
de decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al 
entităţii publice, precum şi controlorului delegat, după caz.
    (2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de 
control financiar preventiv propriu, conducătorii persoanelor juridice 
dispun, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţa, efectuarea 
operaţiunii pe propria răspundere, persoana desemnată să efectueze
controlul financiar preventiv propriu are obligaţia să informeze în scris 
Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, organul 
ierarhic superior al instituţiei publice, numai în aceasta situaţie 
persoana respectiva fiind exonerată de răspundere.
    (3) Pentru operaţiunile care se supun şi controlului financiar
preventiv delegat al Ministerului Finanţelor Publice, refuzul vizei de 
control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operaţiune să nu 
poată fi supus controlului preventiv delegat. În aceste condiţii 
ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui 
aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al 
controlorului delegat, exprimat în avizul consultativ, şi va decide în 
condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de 
control financiar preventiv delegat, conducătorii persoanelor juridice 
dispun, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţa, efectuarea 
operaţiunii pe propria răspundere, controlorul delegat are obligaţia să 
informeze în scris Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor Publice.
    (5) Documentele privind proiectele de operaţiuni supuse controlului 
financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decât cu 
asumarea răspunderii ordonatorului de credite.
    (6) Operaţiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de 
credite se înregistrează şi într-un cont în afară bilanţului.
    (7) Eliminat.
------------
    Alin. (7) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 
din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 
2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.

    (8) Eliminat.
------------
    Alin. (8) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 
din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 
2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.

    (9) Eliminat.
------------
    Alin. (9) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 
din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 
2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.

    (10) Eliminat.
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------------
    Alin. (10) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 
8 din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 
2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.

    CAP. III
    Dispoziţii comune

    ART. 22
    Măsuri operative
    (1) Ministerul Finanţelor Publice efectuează inspecţii ori de câte ori 
exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în 
efectuarea de operaţiuni, în sensul prezentei ordonanţe.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice efectuează inspecţii în toate 
cazurile în care este sesizat de către un contabil-şef în legătura cu 
efectuarea de operaţiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite 
fără viza de control financiar preventiv.
    (3) Ministerul Finanţelor Publice va declanşa inspecţia în toate 
instituţiile publice atunci când este sesizat de şeful structurii de audit 
public intern al acestora în legătura cu efectuarea de operaţiuni nelegale 
care au viza de control financiar preventiv delegat, situaţie rezultată în 
urma efectuării unei misiuni de audit public intern.
    (4) Inspecţiile se efectuează de către persoane din structura 
Ministerului Finanţelor Publice, în baza unui ordin de serviciu emis de 
ministrul finanţelor publice, sau de către persoane delegate în acest sens 
de către ministrul finanţelor publice.
    (5) Ordinul de serviciu prevăzut la alin. (4) va preciza, în mod 
obligatoriu, scopul şi obiectivele inspecţiei, durata inspecţiei, persoana 
sau persoanele desemnate să efectueze inspecţia.
    (6) Instituţiile publice sunt obligate să asigure accesul 
reprezentaţilor Ministerului Finanţelor Publice la toate documentele, 
datele şi informaţiile relevante pentru scopul şi obiectivele inspecţiei, 
la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operaţiunilor controlate, precum 
şi în spaţiile unde se găsesc asemenea bunuri, documente sau informaţii 
relevante.
    (7) Organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în 
efectuarea acestora se aproba prin hotărâre a Guvernului, iar atribuţiile 
de detaliu, fluxul informaţional şi metodologia de lucru, prin ordin al 
ministrului finanţelor publice.
    (8) În cazul în care în urma inspecţiei efectuate se constata abateri 
de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a 
patrimoniului public, se va întocmi proces-verbal de inspecţie. Împotriva 
procesului-verbal de inspecţie se poate formula contestaţie în termen de 
15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. Contestaţia se va 
depune la structura care a efectuat inspecţia. Contestaţiile vor fi 
soluţionate prin decizie motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de 
la data înregistrării. Decizia este definitiva. Dacă prin soluţionare 
contestaţia a fost respinsă, procesul-verbal de inspecţie devine titlu 
executoriu şi va fi transmis spre executare organului fiscal în a cărui 
raza teritorială îşi are domiciliul contestatorul. Împotriva deciziei se 
poate formula acţiune în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea 
acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu 
modificările ulterioare, la curtea de apel în a carei raza teritorială îşi 
are domiciliul reclamantul.
    (9) În situaţiile în care s-a constatat săvârşirea unor fapte 
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calificate de lege ca fiind contravenţii se va întocmi proces-verbal de 
contravenţie.
    ART. 23
    Măsuri speciale
    În cazul în care printr-un acord, tratat sau alte asemenea documente 
de finanţare externa se prevăd măsuri specifice de control financiar, 
Guvernul este autorizat să emită, la propunerea Ministerului Finanţelor 
Publice, hotărâri cu caracter derogatoriu la prezenta ordonanţa.
    ART. 24
    Dispoziţii cu privire la regiile autonome, societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat şi societăţile comerciale care beneficiază de 
drepturi exclusive sau speciale
    Numirea contabililor-şefi ai regiilor autonome, societăţilor 
comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale 
deţine mai mult de 70% din numărul voturilor în adunarea generală şi ai 
societăţilor comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau
speciale atribuite de către o instituţie publică se face cu respectarea 
condiţiilor şi criteriilor unitare, aprobate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice. Destituirea, suspendarea sau schimbarea din funcţie a 
contabililor-şefi de la aceste regii autonome şi societăţi comerciale se 
face numai cu aprobarea conducătorului instituţiei publice în coordonarea 
căreia funcţionează regia autonomă, care exercita, în numele statului sau 
al unei autorităţi a administraţiei publice locale, drepturile 
acţionarului la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a 
administraţiei publice locale deţine mai mult de 70% din numărul voturilor 
în adunarea generală sau care a atribuit societăţii comerciale drepturi 
exclusive sau speciale.
    ART. 25
    Controlul financiar preventiv delegat al unor operaţiuni cu risc 
important
    Prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea 
controlului financiar preventiv delegat de către controlori delegaţi şi 
asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice, ale 
altor instituţii publice decât cele prevăzute la art. 12 alin. (2) sau ale 
unor persoane juridice de drept privat.
    ART. 26
    Alte dispoziţii
    Prevederile prezentei ordonanţe se aplica şi altor persoane juridice 
decât instituţiile publice, dacă aceste persoane juridice gestionează 
fonduri publice cu orice titlu şi/sau administrează patrimoniul public în 
privinţa gestionării fondurilor publice şi administrării patrimoniului 
public în cauza.

    CAP. IV
    Contravenţii şi sancţiuni

    ART. 27
    Contravenţii
    Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu 
sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit 
legii penale, infracţiuni:
    a) neîndeplinirea de către conducătorul entităţii publice a obligaţiei 
de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta 
angajamentelor, conform prevederilor art. 9 alin. (1);
    b) nerespectarea obligaţiei privind stabilirea proiectelor de 
operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, precum şi omisiunea de 
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evidenţiere a angajamentelor, conform art. 9 alin. (2) şi (3);
    c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de 
operaţiuni fără viza de control financiar preventiv;
    d) depăşirea termenului prevăzut la art. 14 alin. (2)-(4);
    e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (5);
    f) emiterea unui refuz de viza fără motivare, conform art. 20 alin. 
(2);
    g) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2);
    h) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
    i) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6).
    j) neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligaţiei de a 
elabora şi prezenta raportul anual asupra sistemului de control 
intern/managerial, prevăzută la art. 4 alin. (3).
----------
    Lit. j) a art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 
234 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 
decembrie 2010.

    k) numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care 
desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu fără acordul 
entităţii publice superioare sau, după caz, al Ministerului Finanţelor 
Publice;
----------
    Lit. k) a art. 27 a fost introdusă de pct. 14 al art. X din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
176 din 13 martie 2015.

    ART. 28
    Sancţionarea contravenţiilor
    Contravenţiile prevăzute la art. 27 lit. a)-k) se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.
----------
    Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. X din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 
martie 2015.

    ART. 29
    Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea amenzilor, cai de 
atac, actualizarea nivelului amenzilor
    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 27 şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de inspecţie economico-
financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
----------
    Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. X din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (2) Nivelul amenzilor prevăzute la art. 28 se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.
    (3) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor 
menţionate la art. 27 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi 
persoanelor juridice.
    (4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de 
aplicare a sancţiunilor, întocmit conform competentelor stabilite la alin. 
(1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
a comunicării acestuia. Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de 
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constatare a contravenţiei, se depune la organul din care face parte 
agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. 
Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a 
carei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 30
    Încadrarea în funcţia de controlor delegat a persoanelor care deţin 
funcţia de controlor financiar în structura Curţii de Conturi
    (1) Persoana care la data publicării prezentei ordonanţe deţine 
funcţia de controlor financiar în cadrul secţiei de control financiar 
preventiv a Curţii de Conturi are dreptul de a fi încadrată cu data de 1 
ianuarie 2000, la cererea să, în funcţia de controlor delegat, direct la 
gradul profesional pe care îl deţine în structura Curţii de Conturi şi 
fără concurs, dar numai dacă persoana în cauza:
    - depune cererea de a fi încadrată în calitate de controlor delegat în 
structura Ministerului Finanţelor Publice în cel mult 15 zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe;
    - nu se afla într-una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute 
la art. 16;
    - nu a fost sancţionată pe întreaga durata cât a exercitat funcţia de 
controlor financiar în structura Curţii de Conturi.
    (2) Încetarea atribuţiilor Curţii de Conturi în domeniul controlului 
financiar preventiv, aşa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 
3, 4, 10, 11 şi 21 din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru 
accelerarea reformei economice, devine efectivă de la data de 1 ianuarie 
2000.
    ART. 31
    Măsuri pentru numirea primului controlor financiar şef şi a 
adjuncţilor acestuia
    (1) Numirea controlorului financiar şef şi a adjuncţilor acestuia, 
potrivit prevederilor art. 19 alin. (6), se face până la data de 29 
februarie 2000, dar nu mai devreme de 31 ianuarie 2000.
    (2) Până la aplicarea prevederilor alin. (1) atribuţiile controlorului 
financiar şef se exercita de către o persoana împuternicită în acest scop 
prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    ART. 32
    Măsuri excepţionale
    Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat al 
operaţiunilor instituţiilor publice şi unităţilor care au calitatea de 
agenţie de implementare potrivit memorandumurilor de finanţare încheiate 
de Guvernul României cu Comisia Europeană, precum şi al operaţiunilor 
Fondului naţional, ministrul finanţelor publice numeşte câte un controlor 
delegat pentru fiecare agenţie de implementare şi pentru Fondul naţional.
    ART. 33
    Măsuri pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanţe
    Ministerul Finanţelor Publice iniţiază şi coordonează măsurile
necesare pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanţe; pentru aceasta 
ministrul finanţelor publice emite ordine şi, după caz, propune spre 
aprobare Guvernului proiecte de hotărâri.
    ART. 34
    Intrarea în vigoare a ordonanţei
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    Prezenta ordonanţa intra în vigoare de la 1 ianuarie 2000, cu 
următoarele excepţii:
    a) prevederile art. 15, 16, 18, art. 19 alin. (1), (2) şi (5), art. 30 
şi ale art. 33, care se aplica de la data publicării;
    b) prevederile art. 31 alin. (2) şi ale art. 32, care se aplica în 
termen de 30 de zile de la data publicării.
    ART. 35
    Abrogări
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 2, 
art. 5 lit. a) şi alte prevederi referitoare la instituţiile publice din 
Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului 
financiar şi a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991.

                          --------------
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ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control 
financiar preventiv propriu*)

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016
Data intrarii in vigoare : 15 ianuarie 2016

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 6 septembrie 2017 pana la 
22 martie 2018

──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 923/2014 (Rep. 1) din Monitorul 
Oficial nr. 28 din 15 ianuarie 2016, la data de 22 martie 2018 este 
realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL 
nr. 2.332 din 30 august 2017.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
    *) Republicat în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 
care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5
octombrie 2015.
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014.
──────────
    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa nr. 1, şi Codul 
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 
2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Conducătorii entităţilor publice dispun măsurile necesare pentru 
încadrarea în prevederile normelor metodologice şi ale codului specific 
prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora 
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 
din 13 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
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    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

    ANEXA 1

    NORME METODOLOGICE GENERALE

    ANEXA 2

    ANEXA
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NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (*republicată*)
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (Anexa nr. 1)
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016
Data intrarii in vigoare : 15 ianuarie 2016

Forma actualizata valabila la data de : 21 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 6 septembrie 2017 pana la 
22 martie 2018

──────────
    *) Aprobate prin Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 
2014 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 28 din 15 ianuarie 2016, la data 
de 21 martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi 
completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.332 din 30 august 2017.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
    *) Republicate în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 
care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5
octombrie 2015.
──────────

    A. Dispoziţii generale
    1. Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni 
asupra cărora se exercită
    1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea 
proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu 
respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de 
încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament 
şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau 
fondurile publice.
    1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care 
vizează, în principal:
    -  angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);
──────────
    *) Angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul 
actelor administrative sau al contractelor ori se constată, în cazul 
legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, 
obligaţia de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) 
pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.
    Angajamentul bugetar - actul administrativ prin care se rezervă 
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creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din 
executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    -  deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
    -  modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a 
clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de 
credite;
    -  ordonanţarea cheltuielilor;
    -  constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi 
stabilirii titlurilor de încasare;
    -  concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului 
public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    -  vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri 
aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale;
    -  alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului
finanţelor publice.

──────────

    1.3. În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia 
decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor
categorii de operaţiuni.

    2. Entităţile publice la care, potrivit legii, se organizează 
controlul financiar preventiv
    2.1. Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează 
controlul financiar preventiv sunt:
    -  autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome;
    -  instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi 
locale şi instituţiile publice din subordinea acestora;
    -  regiile autonome de interes naţional sau local;
    -  companiile sau societăţile naţionale;
    -  societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-
teritorială deţine capitalul majoritar şi utilizează/administrează fonduri 
publice şi/sau patrimoniu public;
    -  agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează 
fonduri provenite din finanţări externe rambursabile sau nerambursabile;
    -  Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, 
datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a contribuţiei
României la bugetul Uniunii Europene;
    -  autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, 
pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor proprii.

    2.2. Entităţile publice prin care se realizează veniturile statului 
sau ale unităţilor administrativ-teritoriale organizează controlul 
financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de 
modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor 
de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora.
    Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi 
societăţile la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin 
capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control 
financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care 
sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.
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    2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi 
gestionează fonduri publice le sunt aplicabile cadrul general al 
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), 
precum şi listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele 
norme metodologice.
    În raport cu specificul entităţilor publice, conducătorii acestora 
dispun particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea cadrului general, 
precum şi detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, 
pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii
publice.
    Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului 
financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având 
totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor 
respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative 
sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă 
modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea 
acestora.

    2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care 
reprezintă recuperări de sume utilizate şi constatate ulterior ca 
necuvenite - atât pentru fonduri interne, cât şi pentru cele aferente 
finanţărilor de la Uniunea Europeană - se organizează, la structurile 
responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor 
metodologice specifice.
    2.5. În toate cazurile în care entităţile publice gestionează fonduri 
provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului 
financiar preventiv se integrează şi procedurile prevăzute de 
regulamentele organismelor finanţatoare.

    3. Conţinutul controlului financiar preventiv
    3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra 
tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul 
public.
    3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în 
care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să 
devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al 
competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile 
legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi 
certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici 
verificarea operaţiunilor deja efectuate.
    3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a 
operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:
    a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în 
vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);
    b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor 
procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de 
operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de 
regularitate);
    c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de 
angajament, după caz (control bugetar).

    3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe 
baza actelor şi/sau a documentelor justificative certificate în privinţa 
realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii 
compartimentelor de specialitate emitente.
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    3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează 
patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv 
după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi 
financiar-contabilă. La entităţile publice unde nu sunt organizate 
compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabilă, 
controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei 
desemnate de conducătorul entităţii publice.
    3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru 
realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte 
şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea 
vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază 
acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se 
dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de
răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane 
competente din cadrul acestora.

    B. Controlul financiar preventiv propriu
    4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu
    4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în 
cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport cu 
natura operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide 
extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în 
care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constată obligaţii de plată 
sau alte obligaţii de natură patrimonială.
    4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane 
din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de 
către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform 
modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde 
limitele de competenţă în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită 
controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi 
efectuează operaţiunea supusă vizei.
    4.3. Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele 
informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea "vizat pentru control 
financiar preventiv"; identificatorul titularului vizei; semnătura
persoanei desemnate cu exercitarea vizei şi data acordării vizei (an, 
lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau 
electronic.
    În cazul exercitării olografe identificatorul titularului vizei este 
numărul sigiliului deţinut de persoana desemnată.
    În situaţia înscrisurilor sub formă electronică, viza de control 
financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a 
persoanei desemnate în acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat 
de creare a semnăturii electronice, omologat, emis în condiţiile legii de 
către un furnizor de servicii de certificare autorizat, dacă certificatul 
electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnării. În 
acest caz identificatorul titularului vizei este numele şi prenumele 
conţinut de certificatul digital calificat.
    Entităţile publice la care controlul financiar preventiv se exercită 
şi asupra înscrisurilor sub forma electronică, prin aplicarea semnăturii 
electronice extinse, actualizează normele metodologice specifice privind 
organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu 
prevederi corespunzătoare în acest sens.

    4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar 
preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza 
de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele 
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minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la 
prezentele norme metodologice.
    Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, 
începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, 
intercalărilor, precum şi a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; 
înscrierea de date potrivit competenţelor, astfel: în coloanele de la 0 
până la 6 şi în coloana 8, de către persoana care exercită controlul 
financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă 
operaţiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se 
poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau 
combinată.
    Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care 
datele pentru coloana 7 "Data restituirii operaţiunii, numele şi 
prenumele/semnătura" nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind 
necesară obţinerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea 
asigurării corespondenţei cu operaţiunea pe care o reprezintă.
    Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se 
arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data 
încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
    Entităţile publice la care registrul se completează în formă integral 
electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice 
privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu 
cu prevederi corespunzătoare în acest sens.

    4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se 
stabileşte, prin decizie internă, de conducătorul entităţii publice în 
funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul 
general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.

    5. Procedura de control
    5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este 
obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit 
persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de 
specialitate care iniţiază operaţiunea.
    5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile 
publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele 
compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau 
documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei 
cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a 
unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi/sau de un "Angajament 
bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 
1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv 
primeşte documentele, le înregistrează în registru, după care procedează 
la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică 
operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în 
concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor 
autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum şi 
existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În efectuarea 
controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare 
specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi 
limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este 
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necesar.
    5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre 
elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se 
restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris 
motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme 
metodologice, şi se menţionează în coloana 8 din registru: "valoarea 
operaţiunii restituite...".
    5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să 
exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de 
verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al 
legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi 
destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.
    5.6. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control 
financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte 
justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. 
Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a 
nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul 
furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la 
cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile 
legale.
    5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte
condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în 
limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă 
viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului 
care se arhivează la entitatea publică.
    Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor 
menţionate în listele de verificare.

    5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt 
restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în 
vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în 
registru.

    6. Refuzul de viză
    6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de 
fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă,
operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după 
caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de 
angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar 
preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar 
preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, 
consemnând acest fapt în registru.
    La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, 
cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror 
cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

    6.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, 
se aduce la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte 
documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate 
care au iniţiat operaţiunea.
    6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează 
depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate 
la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii 
publice.
    6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza 
de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă 
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emis de conducătorul entităţii publice. O copie de pe actul de decizie 
internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de 
audit public intern al entităţii publice, precum şi, după caz, 
controlorului delegat.
    6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul 
entităţii publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar 
preventiv informează, în scris, organele de inspecţie economico-financiară 
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic 
superior al entităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi 
efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul 
de decizie internă şi de pe refuzul de viză. Conducătorul organului 
ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru 
restabilirea situaţiei de drept.
    De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar 
preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării 
controalelor dispuse de aceasta.

    C. Controlul financiar preventiv delegat
    7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat
    7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în
domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin 
controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul 
financiar preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care 
pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt 
asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică 
analizei riscurilor.
    7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul 
ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ministrul finanţelor 
publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile 
derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind 
datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului 
Finanţelor Publice.
    7.3. Prin excepţie de la această regulă, în temeiul art. 25 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate 
decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra 
operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor 
ordonatori secundari ori terţiari de credite sau ale unor persoane
juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat 
de credite bugetare şi/sau de angajament ori părţi semnificative din 
programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.
    7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de 
legalitate, economicitate şi eficienţă, a fondurilor acordate României de 
Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în 
regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice 
numeşte controlori delegaţi la structurile de implementare, în 
conformitate cu prevederile legale specifice acestora.

    8. Atribuţii ale controlorului delegat
    8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, 
economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de 
acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. 
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Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire 
şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu 
certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care 
conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate.
    Avizele consultative se întocmesc la:
    -  iniţiativa controlorului delegat;
    -  solicitarea ministrului finanţelor publice;
    -  solicitarea ordonatorului de credite.

    8.2. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de 
prudenţialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra 
operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de 
credite, virări de credite şi modificarea repartizării pe trimestre a 
creditelor bugetare.
    8.3. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării 
evidenţei angajamentelor.
    8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar 
preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul 
de viză de control financiar preventiv propriu şi prin propuneri de 
perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu.
    8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de 
vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în 
limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru 
operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea 
se afectează un volum important din fondurile publice şi există riscuri 
asociate semnificative în efectuarea lor.

    9. Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi
    9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice prevăzute la 
pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea 
controlorului financiar şef.
    9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învesteşte cu 
competenţa de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a 
fost numit, atribuţiile prevăzute la pct. 8.
    În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul 
entităţii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor 
delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune 
condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile 
de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu.

    9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care 
se supun controlului financiar preventiv delegat, precum şi limitele 
valorice peste care acesta se exercită, diferenţiate pe instituţii
publice. Tipurile de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv 
delegat şi limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în 
funcţie de evoluţia cadrului legislativ şi a factorilor de risc specifici 
anumitor operaţiuni.
    9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat 
numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, precum şi a 
înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit să 
desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe 
durata absenţei de la post a acestora, atribuţiile stabilite prin ordin al 
ministrului finanţelor publice şi să comunice această situaţie, în scris, 

Pagina 8



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ordonatorului principal de credite.
    9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, 
neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de 
control financiar preventiv. Asupra situaţiilor deosebite apărute în 
activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin 
controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.

    10. Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv 
delegat
    10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra
operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire, 
în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor 
necesare. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau 
patrimoniul public intră în competenţa exclusivă a controlului financiar 
preventiv propriu.
    10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra
operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost 
supuse controlului financiar preventiv propriu. Operaţiunile refuzate la 
viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului 
financiar preventiv delegat.
    10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control financiar preventiv 
asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul 
delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute 
în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit 
şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar
preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la 
prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi 
informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are 
dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile 
lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar-şef şi pe 
ordonatorul de credite.

    10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat 
sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de 
control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operaţiuni care nu 
întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de 
încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de 
angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entităţii 
publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor 
prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi la art. 10 alin. (4) şi (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entităţii 
publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control 
financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunţare asupra 
legalităţii şi regularităţii operaţiunilor.

    11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat
    11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la 
pct. 5 şi 10 se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista 
de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte 
condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în 
limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, 
controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la
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prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, intenţia de refuz 
de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care 
operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din 
registru. O copie a intenţiei de refuz de viză se transmite controlorului 
financiar şef.
    11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că 
operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat 
acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi 
regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei 
de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operaţiunii. Ordonatorul 
de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune 
retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil. Documentaţia aferentă 
operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat 
compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.
    11.3. În situaţia în care controlorul delegat consideră întemeiate 
argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control 
financiar preventiv delegat pentru efectuarea operaţiunii. În cazul în 
care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, 
controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar şef 
constituirea, în condiţiile legii, a unei comisii pentru formularea 
opiniei neutre asupra intenţiei de refuz de viză. Controlorul financiar 
şef numeşte prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului 
controlorilor delegaţi, din care cel puţin unul cu funcţie de conducere.
    Controlorul delegat are obligaţia ca odată cu solicitarea de 
constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operaţiunii şi 
argumentele ordonatorului de credite.
    Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operaţiunii 
pentru care se intenţionează refuzul de viză, motivaţia controlorului 
delegat, prezentată în intenţia de refuz de viză, argumentele 
ordonatorului de credite, precum şi alte documente identificate ca fiind 
relevante asupra cazului.
    Opinia neutră este motivată şi formulată în scris, în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la solicitarea acesteia, şi este comunicată în regim de 
urgenţă controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar 
soluţia finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control 
financiar preventiv delegat este de competenţa exclusivă a controlorului 
delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta 
are obligaţia de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei 
neutre.
    Refuzul de viză se aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de 
credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar 
documentaţia aferentă operaţiunii se restituie compartimentului de
specialitate emitent, sub semnătură.
    La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, 
cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror 
cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

    11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe 
perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi 
efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite 
şi pe perioada formulării opiniei neutre.
    11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează 
depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate 
la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de 
credite. Actul de decizie, prin care ordonatorul dispune efectuarea 
operaţiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit 
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intern şi controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru.
    11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul 
entităţii publice controlorul delegat informează Ministerul Finanţelor 
Publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi executate pe răspunderea 
ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de 
decizie internă şi de pe refuzul de viză controlorului financiar şef şi 
organelor de inspecţie economico-financiară.
    De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu 
ocazia controalelor dispuse de aceasta.

    D. Raportare şi informare
    12. Raportări privind controlul financiar preventiv
    12.1. Entităţile publice care administrează patrimoniul public şi/sau 
fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia 
întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control 
financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a 
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza 
motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada 
raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 1.8 la 
prezentele norme metodologice.
    12.2. Entităţile publice ai căror conducători au calitatea de 
ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul 
ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.
    Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special, 
întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele 
primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terţiari de 
credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la 
Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar 
preventiv la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare 
trimestriale şi anuale prevăzute de lege.

    12.3. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare cu privire la 
situaţia curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţia 
intenţiilor şi refuzurilor de viză, avizele consultative, precum şi alte 
aspecte cu privire la derularea operaţiunilor financiare, pe care le 
transmit controlorului financiar şef, conform anexelor nr. 1.8 şi 1.9 la 
prezentele norme metodologice.
    12.4. Controlorul financiar şef prezintă ministrului finanţelor 
publice informări cu privire la intenţiile şi refuzurile de viză pentru 
care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operaţiunilor prin acte de 
decizie internă, precum şi cu privire la aspectele importante ale 
administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control 
financiar preventiv delegat/monitorizare.

    ANEXA 1.1

    la normele metodologice

*T*
    

*ST*
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     CADRUL GENERAL
     al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
    A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare
*T*

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Nr. │Operaţiuni   │Cadrul legal │Documentele   │
│crt.│supuse       │             │justificative │
│    │controlului  │             │              │
│    │financiar    │             │              │
│    │preventiv    │             │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0   │1            │2            │3             │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │             │- nota        │
│    │             │             │justificativă │
│    │             │             │pentru        │
│    │             │             │deschiderea   │
│    │             │             │creditelor    │
│    │             │             │bugetare;     │
│    │             │             │- nota de     │
│    │             │             │fundamentare/ │
│    │             │- Legea nr.  │situaţia      │
│    │             │500/2002     │privind       │
│    │             │(21);        │obligaţiile de│
│    │             │- Legea nr.  │plată scadente│
│    │             │273/2006     │în perioadă,  │
│    │             │(30);        │conform       │
│    │             │- Legea nr.  │prevederilor  │
│    │             │69/2010 (34);│legale în     │
│    │             │- legile     │vigoare;      │
│    │             │bugetare     │- situaţia    │
│    │             │anuale;      │disponibilului│
│    │             │- Ordonanţa  │la sfârşitul  │
│    │Cerere pentru│Guvernului   │lunii         │
│1.  │deschiderea  │nr. 119/1999 │precedente;   │
│    │de           │(48);        │- solicitările│
│    │credite      │- Ordinul    │ordonatorilor │
│    │bugetare     │ministrului  │principali,   │
│    │             │delegat      │secundari şi/ │
│    │             │pentru buget │sau terţiari, │
│    │             │nr. 501/2013 │după caz,     │
│    │             │(102);       │pentru        │
│    │             │- Ordinul    │repartizarea  │
│    │             │ministrului  │de credite    │
│    │             │delegat      │bugetare;     │
│    │             │pentru buget │- situaţia    │
│    │             │nr. 720/2014 │creditelor    │
│    │             │(103);       │bugetare      │
│    │             │- aprobări   │deschise şi   │
│    │             │ale          │neutilizate;  │
│    │             │Guvernului   │- bugetul;    │
│    │             │privind      │- fişele cu   │
│    │             │limitele     │specimenele de│
│    │             │lunare de    │semnături     │
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│    │             │cheltuieli;  │pentru        │
│    │             │- alte acte  │persoanele    │
│    │             │normative    │abilitate să  │
│    │             │specifice.   │semneze       │
│    │             │             │cererile      │
│    │             │             │pentru        │
│    │             │             │deschiderea de│
│    │             │             │credite       │
│    │             │             │bugetare;     │
│    │             │             │- alte        │
│    │             │             │documente     │
│    │             │             │specifice din │
│    │             │             │care rezultă  │
│    │             │             │obligaţii de  │
│    │             │             │plată scadente│
│    │             │             │în perioada   │
│    │             │             │pentru care se│
│    │             │             │solicită      │
│    │             │             │deschiderea de│
│    │             │             │credite       │
│    │             │             │bugetare.     │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │             │- solicitările│
│    │             │             │ordonatorilor │
│    │             │             │principali,   │
│    │             │             │secundari şi/ │
│    │             │             │sau terţiari, │
│    │             │             │după caz,     │
│    │             │- Legea nr.  │pentru        │
│    │             │500/2002     │repartizarea  │
│    │             │(21);        │de credite    │
│    │             │- Legea nr.  │bugetare;     │
│    │             │273/2006     │-             │
│    │             │(30);        │fundamentarea │
│    │             │- Legea nr.  │sumelor       │
│    │             │69/2010 (34);│înscrise în   │
│    │             │- legile     │dispoziţiile  │
│    │             │bugetare     │bugetare      │
│    │             │anuale;      │privind       │
│    │Dispoziţie   │- Ordonanţa  │repartizarea  │
│    │bugetară     │Guvernului   │creditelor    │
│2.  │privind      │nr. 119/1999 │bugetare,     │
│    │repartizarea │(48);        │pentru bugetul│
│    │creditelor   │- Ordinul    │propriu       │
│    │bugetare     │ministrului  │şi bugetele   │
│    │sau borderoul│delegat      │ordonatorilor │
│    │centralizator│pentru       │secundari,    │
│    │al           │buget nr. 501│respectiv     │
│    │dispoziţiilor│/2013 (102); │terţiari de   │
│    │bugetare     │- acte de    │credite;      │
│    │             │reglementare │- cererea     │
│    │             │specifice    │pentru        │
│    │             │activităţii  │deschiderea de│
│    │             │ordonatorilor│credite       │
│    │             │de credite,  │bugetare;     │
│    │             │angajamente  │- bugetul;    │
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│    │             │juridice     │- fişele cu   │
│    │             │generatoare  │specimenele de│
│    │             │de           │semnături     │
│    │             │obligaţii de │pentru        │
│    │             │plată pe     │persoanele    │
│    │             │seama        │abilitate să  │
│    │             │creditelor   │semneze       │
│    │             │bugetare;    │dispoziţiile  │
│    │             │- alte acte  │bugetare      │
│    │             │normative    │privind       │
│    │             │specifice.   │repartizarea  │
│    │             │             │creditelor    │
│    │             │             │bugetare;     │
│    │             │             │- alte        │
│    │             │             │documente     │
│    │             │             │specifice din │
│    │             │             │care rezultă  │
│    │             │             │obligaţii de  │
│    │             │             │plată scadente│
│    │             │             │în perioada   │
│    │             │             │pentru care se│
│    │             │             │face          │
│    │             │             │repartizarea. │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(21);        │- nota de     │
│    │             │- Legea nr.  │fundamentare a│
│    │Document     │273/2006     │propunerilor  │
│    │pentru       │(30);        │pentru        │
│3.  │modificarea  │- Legea nr.  │modificarea   │
│    │repartizării │69/2010 (34);│repartizării  │
│    │pe           │- legile     │pe trimestre a│
│    │trimestre a  │bugetare     │creditelor    │
│    │creditelor   │anuale;      │bugetare;     │
│    │bugetare     │- Ordonanţa  │- bugetul;    │
│    │             │Guvernului   │- alte        │
│    │             │nr. 119/1999 │documente     │
│    │             │(48);        │specifice.    │
│    │             │- alte acte  │              │
│    │             │normative    │              │
│    │             │specifice.   │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(21);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │- nota de     │
│    │             │273/2006     │fundamentare  │
│    │Document     │(30);        │pentru        │
│4.  │pentru       │- Legea nr.  │efectuarea    │
│    │efectuarea   │69/2010 (34);│virărilor de  │
│    │virărilor    │- legile     │credite;      │
│    │de credite   │bugetare     │- bugetul;    │
│    │             │anuale;      │- alte        │
│    │             │- Ordonanţa  │documente     │
│    │             │Guvernului   │specifice.    │
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│    │             │nr. 119/1999 │              │
│    │             │(48);        │              │
│    │             │- alte acte  │              │
│    │             │normative    │              │
│    │             │specifice.   │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(21);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │273/2006     │              │
│    │             │(30);        │- nota de     │
│    │             │- Legea nr.  │fundamentare a│
│    │             │69/2010 (34);│propunerii    │
│    │Dispoziţie   │- legile     │pentru        │
│    │bugetară     │bugetare     │retragerea    │
│5.  │privind      │anuale;      │creditelor    │
│    │retragerea   │- Ordonanţa  │bugetare;     │
│    │creditelor   │Guvernului   │- bugetul;    │
│    │bugetare     │nr. 119/1999 │- situaţia    │
│    │             │(48);        │disponibilului│
│    │             │- Ordinul    │de credite    │
│    │             │ministrului  │bugetare      │
│    │             │delegat      │deschise, la  │
│    │             │pentru       │data          │
│    │             │buget nr. 501│solicitării   │
│    │             │/2013 (102); │vizei;        │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │delegat      │              │
│    │             │pentru       │              │
│    │             │buget nr. 720│              │
│    │             │/2014 (103); │              │
│    │             │- alte acte  │              │
│    │             │normative    │              │
│    │             │specifice.   │              │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘
*ST*

    B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii 
de plată*1)

──────────
    *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, 
după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita 
creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei 
cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de
    un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform 
prevederilor legale.
──────────

*T*

┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni     │Cadrul legal │Documentele           │
│crt.│supuse         │             │justificative         │
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│    │controlului    │             │                      │
│    │financiar      │             │                      │
│    │preventiv      │             │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0   │1              │2            │3                     │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr.     │                      │
│    │               │2.195/2002   │                      │
│    │               │(1);         │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │346/2004     │                      │
│    │               │(26);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │287/2009     │                      │
│    │               │(33);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │105/2011     │                      │
│    │               │(37);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │72/2013 (38);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │227/2015     │                      │
│    │               │(39);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │- bugetul;            │
│    │               │98/2016 (40);│- strategia anuală de │
│    │               │- Legea nr.  │achiziţii publice/    │
│    │               │99/2016 (41);│sectoriale;           │
│    │               │- Legea nr.  │- programul anual al  │
│    │               │101/2016     │achiziţiilor publice/ │
│    │               │(43);        │sectoriale;           │
│    │               │- legile     │- programul           │
│    │               │bugetare     │achiziţiilor publice/ │
│    │               │anuale;      │sectoriale            │
│    │               │- Ordonanţa  │la nivel de proiect   │
│    │               │Guvernului   │(în cazul proiectelor │
│    │               │nr. 119/1999 │finanţate din fonduri │
│    │               │(48);        │nerambursabile şi/sau │
│    │               │- Ordonanţa  │proiecte de           │
│    │               │Guvernului   │cercetare-dezvoltare);│
│    │               │nr. 13/2011  │- strategia de        │
│    │               │(53);        │contractare, dacă este│
│    │               │- Ordonanţa  │cazul;                │
│    │               │de urgenţă a │- acordul sau         │
│    │               │Guvernului   │convenţia de finanţare│
│    │Contract de    │nr. 30/2006  │externă, dacă este    │
│1.  │achiziţie      │(56);        │cazul;                │
│    │publică/       │- Ordonanţa  │- contractul/decizia/ │
│    │sectorială     │de urgenţă a │ordinul de finanţare, │
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│    │               │Guvernului   │dacă este cazul;      │
│    │               │nr. 64/2009  │- documentaţia de     │
│    │               │(59);        │atribuire completă,   │
│    │               │- Ordonanţa  │aşa                   │
│    │               │de urgenţă a │cum a fost publicată  │
│    │               │Guvernului   │în SEAP, clarificări  │
│    │               │nr. 66/2011  │la documentaţia de    │
│    │               │(61);        │atribuire, dacă este  │
│    │               │- Ordonanţa  │cazul;                │
│    │               │de urgenţă a │- contestaţii la      │
│    │               │Guvernului   │documentaţia de       │
│    │               │nr. 40/2015  │atribuire,            │
│    │               │(63);        │dacă este cazul, şi   │
│    │               │- Hotărârea  │documentele privind   │
│    │               │Guvernului   │soluţionarea;         │
│    │               │nr. 264/2003 │- anunţul de          │
│    │               │(70);        │participare/          │
│    │               │- Hotărârea  │simplificat/de        │
│    │               │Guvernului   │concurs publicate în  │
│    │               │nr. 759/2007 │SEAP/anunţul de       │
│    │               │(76);        │intenţie valabil în   │
│    │               │- Hotărârea  │mod continuu sau      │
│    │               │Guvernului   │invitaţia de          │
│    │               │nr. 363/2010 │participare, erate,   │
│    │               │(80);        │clarificări publicate,│
│    │               │- Hotărârea  │dacă este cazul;      │
│    │               │Guvernului   │- oferta desemnată    │
│    │               │nr. 875/2011 │câştigătoare şi       │
│    │               │(83);        │clarificările aferente│
│    │               │- Hotărârea  │ofertei, dacă         │
│    │               │Guvernului   │este cazul;           │
│    │               │nr. 921/2011 │- actul de numire/    │
│    │               │(84);        │desemnare a comisiei  │
│    │               │- Hotărârea  │de evaluare/negociere │
│    │               │Guvernului   │sau a juriului,       │
│    │               │nr. 218/2012 │după caz;             │
│    │               │(85);        │- procesul-verbal de  │
│    │               │- Hotărârea  │deschidere a          │
│    │               │Guvernului   │ofertelor şi dovada   │
│    │               │nr. 398/2015 │transmiterii          │
│    │               │(86);        │acestuia candidaţilor │
│    │               │- Hotărârea  │(aplicabil            │
│    │               │Guvernului   │procedurilor offline, │
│    │               │nr. 1/2016   │dialog competitiv,    │
│    │               │(87);        │negociere competitivă,│
│    │               │- Hotărârea  │parteneriat pentru    │
│    │               │Guvernului   │inovare, procedură    │
│    │               │nr. 93/2016  │simplificată          │
│    │               │(88);        │desfăşurată           │
│    │               │- Hotărârea  │în mai multe etape);  │
│    │               │Guvernului   │- raportul procedurii │
│    │               │nr. 394/2016 │de atribuire;         │
│    │               │(89);        │- documentele de      │
│    │               │- Hotărârea  │soluţionare a         │
│    │               │Guvernului   │contestaţiilor privind│
│    │               │nr. 395/2016 │rezultatul            │
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│    │               │(90);        │procedurii de         │
│    │               │- Hotărârea  │atribuire, dacă este  │
│    │               │Guvernului   │cazul;                │
│    │               │nr. 907/2016 │- comunicarea privind │
│    │               │(93);        │rezultatul aplicării  │
│    │               │- Ordinul    │procedurii de         │
│    │               │ministrului  │atribuire;            │
│    │               │finanţelor   │- alte documente      │
│    │               │publice      │specifice.            │
│    │               │nr. 1.792/   │                      │
│    │               │2002 (94);   │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │preşedintelui│                      │
│    │               │Agenţiei     │                      │
│    │               │Naţionale    │                      │
│    │               │pentru       │                      │
│    │               │Achiziţii    │                      │
│    │               │Publice      │                      │
│    │               │nr. 281/2016 │                      │
│    │               │(105);       │                      │
│    │               │- acordul sau│                      │
│    │               │convenţia de │                      │
│    │               │finanţare    │                      │
│    │               │externă şi   │                      │
│    │               │legea de     │                      │
│    │               │ratificare/  │                      │
│    │               │hotărârea    │                      │
│    │               │Guvernului de│                      │
│    │               │aprobare;    │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
│    │               │             │                      │
│    │               │             │                      │
│    │               │             │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr.     │                      │
│    │               │1.828/2006   │                      │
│    │               │(2);         │                      │
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr.     │                      │
│    │               │1.303/2013   │                      │
│    │               │(7);         │                      │
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr. 508/│                      │
│    │               │2014 (10);   │                      │
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr. 498/│                      │
│    │               │2007 (3);    │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
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│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │346/2004     │                      │
│    │               │(26);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │350/2005     │                      │
│    │               │(29);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │- cererea de          │
│    │               │- Legea nr.  │finanţare;            │
│    │               │321/2006     │- proiectul tehnic şi │
│    │               │(31);        │listele de evaluare şi│
│    │               │- Legea nr.  │selecţie aferente,    │
│    │               │287/2009     │întocmite de          │
│    │               │(33);        │compartimentele de    │
│    │               │- legile     │specialitate;         │
│    │               │bugetare     │- bugetul;            │
│    │               │anuale;      │- acordul de          │
│    │               │- Ordonanţa  │parteneriat, încheiat │
│    │               │Guvernului   │între                 │
│    │               │nr. 119/1999 │liderul de proiect şi │
│2.  │Contract/      │(48);        │partenerii acestuia,  │
│    │Decizie/Ordin  │- Ordonanţa  │după caz;             │
│    │de finanţare   │Guvernului   │- acordul de          │
│    │               │nr. 57/2002  │implementare;         │
│    │               │(52);        │- hotărârea comisiei  │
│    │               │- Ordonanţa  │de evaluare cu privire│
│    │               │de urgenţă a │la proiectele         │
│    │               │Guvernului   │selectate;            │
│    │               │nr. 63/1999  │- programul, proiectul│
│    │               │(54);        │sau acţiunea în care  │
│    │               │- Ordonanţa  │se încadrează         │
│    │               │de urgenţă a │solicitarea           │
│    │               │Guvernului   │finanţării;           │
│    │               │nr. 64/2009  │- nota de fundamentare│
│    │               │(59);        │şi devizul de         │
│    │               │- Ordonanţa  │cheltuieli, aprobate  │
│    │               │de urgenţă a │de ordonatorul de     │
│    │               │Guvernului   │credite finanţator;   │
│    │               │nr. 74/2009  │- raportul privind    │
│    │               │(60);        │vizita la faţa        │
│    │               │- Ordonanţa  │locului;              │
│    │               │de urgenţă a │- raportul de analiză │
│    │               │Guvernului   │a conformităţii       │
│    │               │nr. 40/2015  │administrative şi a   │
│    │               │(63);        │eligibilităţii        │
│    │               │- Ordonanţa  │proiectului;          │
│    │               │de urgenţă a │- scrisoarea de       │
│    │               │Guvernului   │notificare privind    │
│    │               │nr. 49/2015  │raportul de analiză a │
│    │               │(64);        │conformităţii         │
│    │               │- Hotărârea  │proiectului;          │
│    │               │Guvernului   │- raportul de evaluare│
│    │               │nr. 264/2003 │tehnică şi            │
│    │               │(70);        │financiară;           │
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│    │               │- Hotărârea  │- nota de avizare     │
│    │               │Guvernului   │internă a contractelor│
│    │               │nr. 1.265/   │de finanţare/         │
│    │               │2004 (71);   │cofinanţare;          │
│    │               │- Hotărârea  │- decizia pentru      │
│    │               │Guvernului   │aprobarea proiectelor │
│    │               │nr. 1.266/   │selectate;            │
│    │               │2004 (72);   │- fişa de fundamentare│
│    │               │- Hotărârea  │a proiectului;        │
│    │               │Guvernului   │- alte documente      │
│    │               │nr. 759/2007 │specifice.            │
│    │               │(76);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 442/2009 │                      │
│    │               │(79);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 134/2011 │                      │
│    │               │(81);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 218/2012 │                      │
│    │               │(85);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 93/2016  │                      │
│    │               │(88);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 640/2016 │                      │
│    │               │(91);        │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 1.792/   │                      │
│    │               │2002 (94);   │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │agriculturii │                      │
│    │               │şi           │                      │
│    │               │dezvoltării  │                      │
│    │               │rurale nr. 16│                      │
│    │               │/2010 (101); │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr.     │                      │
│    │               │2.195/2002   │                      │
│    │               │(1);         │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
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│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │346/2004     │                      │
│    │               │(26);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │287/2009     │                      │
│    │               │(33);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │105/2011     │                      │
│    │               │(37);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │72/2013 (38);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │227/2015     │                      │
│    │               │(39);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │98/2016 (40);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │99/2016 (41);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │101/2016     │                      │
│    │               │(43);        │- bugetul;            │
│    │               │- legile     │- acordul-cadru;      │
│    │               │bugetare     │- acordul sau         │
│    │               │anuale;      │convenţia de finanţare│
│    │               │- Ordonanţa  │externă, dacă este    │
│    │               │Guvernului   │cazul:                │
│    │               │nr. 119/1999 │- contractul/decizia/ │
│    │               │(48);        │ordinul de finanţare, │
│    │               │- Ordonanţa  │dacă este cazul;      │
│    │               │Guvernului   │- invitaţia la        │
│    │               │nr. 13/2011  │reofertare,           │
│    │               │(53);        │documentaţia de       │
│    │               │- Ordonanţa  │atribuire completă,   │
│    │               │de urgenţă a │clarificări la        │
│    │               │Guvernului   │documentaţia de       │
│    │               │nr. 30/2006  │reofertare, dacă      │
│3.  │Contract       │(56);        │semnarea              │
│    │subsecvent     │- Ordonanţa  │contractului          │
│    │acordului-cadru│de urgenţă a │subsecvent s-a făcut  │
│    │               │Guvernului   │cu                    │
│    │               │nr. 64/2009  │reluarea competiţiei  │
│    │               │(59);        │între operatorii      │
│    │               │- Ordonanţa  │economici;            │
│    │               │de urgenţă a │- oferta desemnată    │
│    │               │Guvernului   │câştigătoare şi       │
│    │               │nr. 66/2011  │clarificările aferente│
│    │               │(61);        │ofertei, dacă         │
│    │               │- Ordonanţa  │semnarea contractului │
│    │               │de urgenţă a │subsecvent s-a făcut  │
│    │               │Guvernului   │cu reluarea           │
│    │               │nr. 40/2015  │competiţiei între     │
│    │               │(63);        │operatorii            │
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│    │               │- Hotărârea  │economici;            │
│    │               │Guvernului   │- nota justificativă  │
│    │               │nr. 264/2003 │privind stabilirea    │
│    │               │(70);        │ofertei câştigătoare a│
│    │               │- Hotărârea  │contractului          │
│    │               │Guvernului   │subsecvent/raportul   │
│    │               │nr. 759/2007 │procedurii de         │
│    │               │(76);        │reofertare dacă       │
│    │               │- Hotărârea  │semnarea contractului │
│    │               │Guvernului   │subsecvent s-a făcut  │
│    │               │nr. 363/2010 │cu reluarea           │
│    │               │(80);        │competiţiei între     │
│    │               │- Hotărârea  │operatorii economici; │
│    │               │Guvernului   │- documentul privind  │
│    │               │nr. 875/2011 │soluţionarea          │
│    │               │(83);        │contestaţiilor, dacă  │
│    │               │- Hotărârea  │este cazul;           │
│    │               │Guvernului   │- fişa obiectivului/  │
│    │               │nr. 921/2011 │proiectului/          │
│    │               │(84);        │categoriei de         │
│    │               │- Hotărârea  │investiţii, dacă este │
│    │               │Guvernului   │cazul;                │
│    │               │nr. 218/2012 │- lista detaliată     │
│    │               │(85);        │pentru alte cheltuieli│
│    │               │- Hotărârea  │de investiţii, dacă   │
│    │               │Guvernului   │este cazul;           │
│    │               │nr. 398/2015 │- actul de aprobare a │
│    │               │(86);        │documentaţiei         │
│    │               │- Hotărârea  │tehnico-economice a   │
│    │               │Guvernului   │obiectivului de       │
│    │               │nr. 1/2016   │investiţii;           │
│    │               │(87);        │- alte documente      │
│    │               │- Hotărârea  │specifice.            │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 93/2016  │                      │
│    │               │(88);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 394/2016 │                      │
│    │               │(89);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 395/2016 │                      │
│    │               │(90);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 907/2016 │                      │
│    │               │(93);        │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 1.792/   │                      │
│    │               │2002 (94);   │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │preşedintelui│                      │
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│    │               │Agenţiei     │                      │
│    │               │Naţionale    │                      │
│    │               │pentru       │                      │
│    │               │Achiziţii    │                      │
│    │               │Publice      │                      │
│    │               │nr. 281/2016 │                      │
│    │               │(105);       │                      │
│    │               │- acordul sau│                      │
│    │               │convenţia de │                      │
│    │               │finanţare    │                      │
│    │               │externă şi   │                      │
│    │               │legea de     │                      │
│    │               │ratificare/  │                      │
│    │               │hotărârea    │                      │
│    │               │Guvernului de│                      │
│    │               │aprobare;    │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr.     │                      │
│    │               │2.195/2002   │                      │
│    │               │(1);         │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │346/2004     │                      │
│    │               │(20);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │287/2009     │                      │
│    │               │(33);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │105/2011     │                      │
│    │               │(37);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │72/2013 (38);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │227/2015     │                      │
│    │               │(39);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │- bugetul;            │
│    │               │98/2016 (40);│- strategia anuală de │
│    │               │- Legea nr.  │achiziţii publice/    │
│    │               │99/2016 (41);│sectoriale;           │
│    │               │- Legea nr.  │- programul anual al  │
│    │               │101/2016     │achiziţiilor publice/ │
│    │               │(43);        │sectoriale;           │
│    │               │- legile     │- programul           │
│    │               │bugetare     │achiziţiilor publice/ │
│    │               │anuale;      │sectoriale            │
│    │               │- Ordonanţa  │la nivel de proiect   │
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│    │               │Guvernului   │(în cazul proiectelor │
│    │               │nr. 119/1999 │finanţate din fonduri │
│    │               │(48);        │nerambursabile şi/sau │
│    │               │- Ordonanţa  │proiectelor de        │
│    │               │Guvernului   │cercetare-dezvoltare);│
│    │               │nr. 13/2011  │- acordul sau         │
│    │               │(53);        │convenţia de finanţare│
│    │               │- Ordonanţa  │externă, dacă este    │
│    │Contract/      │de urgenţă a │cazul;                │
│    │Comandă de     │Guvernului   │- contractul/decizia/ │
│4.  │achiziţie      │nr. 30/2006  │ordinul de finanţare, │
│    │publică/       │(56);        │dacă este cazul;      │
│    │sectorială,    │- Ordonanţa  │- documentele privind │
│    │atribuit/      │de urgenţă a │achiziţia, întocmite  │
│    │atribuită prin │Guvernului   │în conformitate cu    │
│    │achiziţie      │nr. 64/2009  │prevederile           │
│    │directă        │(59);        │legislaţiei           │
│    │               │- Ordonanţa  │române şi cu          │
│    │               │de urgenţă a │reglementările        │
│    │               │Guvernului   │organismelor          │
│    │               │nr. 66/2011  │internaţionale, dacă  │
│    │               │(61);        │este cazul;           │
│    │               │- Ordonanţa  │- referatul de        │
│    │               │de urgenţă a │necesitate;           │
│    │               │Guvernului   │- nota justificativă  │
│    │               │nr. 40/2015  │privind achiziţia de  │
│    │               │(63);        │la un operator        │
│    │               │- Hotărârea  │economic, pentru      │
│    │               │Guvernului   │situaţiile            │
│    │               │nr. 264/2003 │în care achiziţia nu  │
│    │               │(70);        │se realizează prin    │
│    │               │- Hotărârea  │intermediul           │
│    │               │Guvernului   │catalogului           │
│    │               │nr. 759/2007 │electronic;           │
│    │               │(76);        │- documentul          │
│    │               │- Hotărârea  │justificativ al       │
│    │               │Guvernului   │achiziţiei;           │
│    │               │nr. 363/2010 │- documentaţia de     │
│    │               │(80);        │atribuire, dacă este  │
│    │               │- Hotărârea  │cazul;                │
│    │               │Guvernului   │- notificările        │
│    │               │nr. 875/2011 │transmise operatorilor│
│    │               │(83);        │economici ale căror   │
│    │               │- Hotărârea  │produse/servicii/     │
│    │               │Guvernului   │lucrări necesare      │
│    │               │nr. 921/2011 │autorităţii           │
│    │               │(84);        │contractante          │
│    │               │- Hotărârea  │se găsesc pe SEAP,    │
│    │               │Guvernului   │dacă este cazul;      │
│    │               │nr. 218/2012 │- dovada transmiterii │
│    │               │(85);        │prin SEAP a           │
│    │               │- Hotărârea  │răspunsului           │
│    │               │Guvernului   │operatorilor          │
│    │               │nr. 398/2015 │economici,            │
│    │               │(86);        │dacă este cazul;      │
│    │               │- Hotărârea  │- oferta/ofertele     │
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│    │               │Guvernului   │fermă/ferme transmisă/│
│    │               │nr. 93/2016  │transmise prin SEAP de│
│    │               │(88);        │către operatorii      │
│    │               │- Hotărârea  │economici, dacă este  │
│    │               │Guvernului   │cazul;                │
│    │               │nr. 394/2016 │- acceptul ofertei    │
│    │               │(89);        │ferme a operatorului  │
│    │               │- Hotărârea  │economic de către     │
│    │               │Guvernului   │autoritatea           │
│    │               │nr. 395/2016 │contractantă, dacă    │
│    │               │(90);        │este cazul;           │
│    │               │- Hotărârea  │- alte documente      │
│    │               │Guvernului   │specifice.            │
│    │               │nr. 907/2016 │                      │
│    │               │(93);        │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 1.792/   │                      │
│    │               │2002 (94);   │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │preşedintelui│                      │
│    │               │Agenţiei     │                      │
│    │               │Naţionale    │                      │
│    │               │pentru       │                      │
│    │               │Achiziţii    │                      │
│    │               │Publice      │                      │
│    │               │nr. 281/2016 │                      │
│    │               │(105);       │                      │
│    │               │- acordul sau│                      │
│    │               │convenţia de │                      │
│    │               │finanţare    │                      │
│    │               │externă şi   │                      │
│    │               │legea de     │                      │
│    │               │ratificare/  │                      │
│    │               │hotărârea    │                      │
│    │               │Guvernului de│                      │
│    │               │aprobare;    │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │-            │                      │
│    │               │Regulamentul │                      │
│    │               │(CE) nr.     │                      │
│    │               │2.195/2002   │                      │
│    │               │(1);         │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │346/2004     │                      │
│    │               │(20);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
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│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │287/2009     │                      │
│    │               │(33);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │105/2011     │                      │
│    │               │(37);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │72/2013 (38);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │227/2015     │                      │
│    │               │(39);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │98/2016 (40);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │99/2016 (41);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │101/2016     │                      │
│    │               │(43);        │                      │
│    │               │- legile     │                      │
│    │               │bugetare     │                      │
│    │               │anuale;      │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │Guvernului   │- bugetul;            │
│    │               │nr. 119/1999 │- documentul din care │
│    │               │(48);        │rezultă               │
│    │               │- Ordonanţa  │disponibilitatea      │
│    │               │Guvernului   │creditelor de         │
│    │               │nr. 13/2011  │angajament,           │
│    │               │(53);        │în cazul în care      │
│    │               │- Ordonanţa  │creşte preţul         │
│    │               │de urgenţă a │contractului;         │
│    │               │Guvernului   │- contractul de       │
│    │Act adiţional  │nr. 30/2006  │achiziţie publică/    │
│5.  │la             │(56);        │sectorială            │
│    │contractul de  │- Ordonanţa  │şi actele adiţionale  │
│    │achiziţie      │de urgenţă a │anterioare, dacă este │
│    │publică/       │Guvernului   │cazul;                │
│    │sectorială     │nr. 64/2009  │- documentele         │
│    │               │(59);        │achiziţiei iniţiale,  │
│    │               │- Ordonanţa  │prin                  │
│    │               │de urgenţă a │care se face dovada   │
│    │               │Guvernului   │prevederilor privind  │
│    │               │nr. 66/2011  │posibilitatea de      │
│    │               │(61);        │modificare a          │
│    │               │- Ordonanţa  │contractului;         │
│    │               │de urgenţă a │- documentul de       │
│    │               │Guvernului   │constituire a         │
│    │               │nr. 40/2015  │garanţiei             │
│    │               │(63);        │de bună execuţie a    │
│    │               │- Hotărârea  │contractului în       │
│    │               │Guvernului   │termenul de           │
│    │               │nr. 264/2003 │valabilitate;         │
│    │               │(70);        │- nota justificativă  │
│    │               │- Hotărârea  │care însoţeşte        │
│    │               │Guvernului   │propunerea de act     │
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│    │               │nr. 759/2007 │adiţional privind     │
│    │               │(76);        │necesitatea           │
│    │               │- Hotărârea  │modificării           │
│    │               │Guvernului   │contractului de       │
│    │               │nr. 363/2010 │achiziţie publică/    │
│    │               │(80);        │sectorială;           │
│    │               │- Hotărârea  │- alte documente      │
│    │               │Guvernului   │specifice.            │
│    │               │nr. 875/2011 │                      │
│    │               │(83);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 921/2011 │                      │
│    │               │(84);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 218/2012 │                      │
│    │               │(85);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 398/2015 │                      │
│    │               │(86);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 1/2016   │                      │
│    │               │(87);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 93/2016  │                      │
│    │               │(88);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 394/2016 │                      │
│    │               │(89);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 395/2016 │                      │
│    │               │(90);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 907/2016 │                      │
│    │               │(93);        │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 1.792/   │                      │
│    │               │2002 (94);   │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │preşedintelui│                      │
│    │               │Agenţiei     │                      │
│    │               │Naţionale    │                      │
│    │               │pentru       │                      │
│    │               │Achiziţii    │                      │
│    │               │Publice      │                      │
│    │               │nr. 281/2016 │                      │
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│    │               │(105);       │                      │
│    │               │- acordul sau│                      │
│    │               │convenţia de │                      │
│    │               │finanţare    │                      │
│    │               │externă şi   │                      │
│    │               │legea de     │                      │
│    │               │ratificare/  │                      │
│    │               │hotărârea    │                      │
│    │               │Guvernului de│                      │
│    │               │aprobare;    │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 119/1999 │                      │
│    │               │(48);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │de urgenţă a │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 64/2007  │                      │
│    │               │(58);        │- fundamentarea       │
│    │               │- Hotărârea  │propunerii de avizare │
│    │               │Guvernului   │a                     │
│    │               │nr. 1.470/   │acordului de împrumut │
│    │Acord de       │2007 (77);   │subsidiar;            │
│6.  │împrumut       │- Ordinul    │- hotărârea Comisiei  │
│    │subsidiar/Acord│ministrului  │de autorizare a       │
│    │de             │finanţelor   │împrumuturilor locale │
│    │împrumut       │publice      │(dacă beneficiarul    │
│    │subsidiar şi   │nr. 1.792/   │sau garantul este     │
│    │garanţie       │2002 (94);   │unitate administrativ-│
│    │               │- Ordinul    │teritorială);         │
│    │               │ministrului  │- hotărârea           │
│    │               │economiei şi │Comitetului           │
│    │               │finanţelor   │Interministerial de   │
│    │               │nr. 2.005/   │Finanţări, Garanţii şi│
│    │               │2008 (98);   │Asigurări;            │
│    │               │- Ordinul    │- acordul de împrumut/│
│    │               │ministrului  │contractul de         │
│    │               │finanţelor   │finanţare;            │
│    │               │publice      │- alte documente      │
│    │               │nr. 138/2009 │specifice.            │
│    │               │(99);        │                      │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 505/2009 │                      │

Pagina 28



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│    │               │(100);       │                      │
│    │               │- acordul de │                      │
│    │               │împrumut     │                      │
│    │               │extern/      │                      │
│    │               │contractul   │                      │
│    │               │de finanţare;│                      │
│    │               │- actul      │                      │
│    │               │normativ de  │                      │
│    │               │ratificare a │                      │
│    │               │acordului de │                      │
│    │               │împrumut     │                      │
│    │               │extern sau a │                      │
│    │               │contractului │                      │
│    │               │de finanţare │                      │
│    │               │extern, după │                      │
│    │               │caz;         │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │de urgenţă a │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 64/2007  │                      │
│    │               │(58);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 9/2007   │                      │
│    │               │(74);        │- fundamentarea       │
│    │               │- Hotărârea  │propunerii de         │
│    │               │Guvernului   │convenţie;            │
│    │               │nr. 1.470/   │- hotărârea Comisiei  │
│    │Convenţie de   │2007 (77);   │de autorizare a       │
│7.  │garanţie       │- Ordinul    │împrumuturilor locale │
│    │aferentă       │ministrului  │(dacă beneficiarul    │
│    │acordului de   │economiei şi │sau garantul este     │
│    │garanţie       │finanţelor   │unitate administrativ-│
│    │               │nr. 1.603/   │teritorială);         │
│    │               │2008 (97);   │- avizul (hotărârea)  │
│    │               │- Ordinul    │Comitetului           │
│    │               │ministrului  │Interministerial de   │
│    │               │economiei şi │Finanţări, Garanţii şi│
│    │               │finanţelor   │Asigurări;            │
│    │               │nr. 2.005/   │- nota rezultat al    │
│    │               │2008 (98);   │negocierii condiţiilor│
│    │               │- Ordinul    │de acordare a         │
│    │               │ministrului  │garanţiei de stat;    │
│    │               │finanţelor   │- alte documente      │
│    │               │publice nr.  │specifice.            │
│    │               │138/2009     │                      │
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│    │               │(99);        │                      │
│    │               │- acordul de │                      │
│    │               │împrumut     │                      │
│    │               │extern,      │                      │
│    │               │încheiat     │                      │
│    │               │între        │                      │
│    │               │beneficiarul │                      │
│    │               │garanţiei şi │                      │
│    │               │finanţatorul │                      │
│    │               │extern;      │                      │
│    │               │- actul      │                      │
│    │               │normativ de  │                      │
│    │               │ratificare a │                      │
│    │               │acordului de │                      │
│    │               │garanţie/    │                      │
│    │               │hotărârea    │                      │
│    │               │Guvernului de│                      │
│    │               │aprobare a   │                      │
│    │               │garanţiei;   │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │de urgenţă a │- avizul (hotărârea)  │
│    │               │Guvernului   │Comitetului           │
│    │Scrisoare de   │nr. 64/2007  │Interministerial de   │
│    │garanţie       │(58);        │Finanţare, Garanţii   │
│    │pentru         │- Hotărârea  │şi Asigurări;         │
│8.  │împrumuturi    │Guvernului   │- hotărârea Comisiei  │
│    │externe        │nr. 1.470/   │de autorizare a       │
│    │contractate    │2007 (77);   │împrumuturilor locale │
│    │sau garantate  │- Ordinul    │(dacă beneficiarul    │
│    │de Guvern      │ministrului  │sau garantul este     │
│    │prin Ministerul│economiei şi │unitate administrativ-│
│    │Finanţelor     │finanţelor   │teritorială);         │
│    │Publice/       │nr. 1.603/   │- convenţia de        │
│    │contractate sau│2008 (97);   │garantare;            │
│    │garantate de   │- Ordinul    │- memorandumul privind│
│    │unitatea       │ministrului  │acordul de principiu  │
│    │administrativ- │economiei şi │pentru acordarea      │
│    │teritorială    │finanţelor   │garanţiei statului;   │
│    │               │nr. 2.005/   │- nota rezultat al    │
│    │               │2008 (98);   │negocierii condiţiilor│
│    │               │- Ordinul    │de acordare a         │
│    │               │ministrului  │garanţiei de stat;    │
│    │               │finanţelor   │- alte documente      │
│    │               │publice nr.  │specifice.            │
│    │               │138/2009     │                      │
│    │               │(99);        │                      │
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│    │               │- acordul de │                      │
│    │               │împrumut     │                      │
│    │               │extern;      │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │- fundamentarea       │
│    │               │de urgenţă a │propunerii de         │
│    │               │Guvernului   │convenţie;            │
│    │Convenţie de   │nr. 64/2007  │- avizul (hotărârea)  │
│    │garantare      │(58);        │Comitetului           │
│    │între          │- Hotărârea  │Interministerial de   │
│9.  │Ministerul     │Guvernului   │Finanţare, Garanţii   │
│    │Finanţelor     │nr. 1.470/   │şi Asigurări;         │
│    │Publice/       │2007 (77);   │- hotărârea Comisiei  │
│    │unitatea       │- Ordinul    │de autorizare a       │
│    │administrativ- │ministrului  │împrumuturilor locale │
│    │teritorială, în│economiei şi │(dacă beneficiarul    │
│    │calitate de    │finanţelor   │sau garantul este     │
│    │garant, şi     │nr. 1.603/   │unitate administrativ-│
│    │beneficiarul   │2008 (97);   │teritorială;          │
│    │scrisorii      │- Ordinul    │- memorandumul privind│
│    │de garanţie    │ministrului  │acordul de principiu  │
│    │               │economiei şi │pentru acordarea      │
│    │               │finanţelor   │garanţiei statului;   │
│    │               │nr. 2.005/   │- nota rezultat al    │
│    │               │2008 (98);   │negocierii condiţiilor│
│    │               │- Ordinul    │de acordare a         │
│    │               │ministrului  │garanţiei de stat;    │
│    │               │finanţelor   │- alte documente      │
│    │               │publice      │specifice.            │
│    │               │nr. 138/2009 │                      │
│    │               │(99);        │                      │
│    │               │- acordul de │                      │
│    │               │împrumut     │                      │
│    │               │extern;      │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │de urgenţă a │- avizul (hotărârea)  │
│    │               │Guvernului   │Comitetului           │
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│    │               │nr. 64/2007  │Interministerial de   │
│    │Scrisoare de   │(58);        │Finanţări, Garanţii şi│
│    │garanţie       │- Hotărârea  │Asigurări;            │
│    │pentru         │Guvernului   │- hotărârea Comisiei  │
│10. │împrumutul     │nr. 9/2007   │de autorizare a       │
│    │garantat de    │(74);        │împrumuturilor locale │
│    │stat,          │- Hotărârea  │(dacă beneficiarul    │
│    │contractat     │Guvernului   │sau garantul este     │
│    │direct de o    │nr. 1.470/   │unitate administrativ-│
│    │unitate        │2007 (77);   │teritorială);         │
│    │administrativ- │- Ordinul    │- memorandumul privind│
│    │teritorială    │ministrului  │acordul de principiu  │
│    │               │economiei şi │pentru acordarea      │
│    │               │finanţelor   │garanţiei statului;   │
│    │               │nr. 1.603/   │- nota rezultat al    │
│    │               │2008 (97);   │negocierii condiţiilor│
│    │               │- Ordinul    │de acordare a         │
│    │               │ministrului  │garanţiei de stat;    │
│    │               │economiei şi │- convenţia de        │
│    │               │finanţelor   │garanţie, semnată de  │
│    │               │nr. 2.005/   │garantat;             │
│    │               │2008 (98);   │- alte documente      │
│    │               │- Ordinul    │specifice.            │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice nr.  │                      │
│    │               │138/2009     │                      │
│    │               │(99);        │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │- fundamentarea       │
│    │               │de urgenţă a │propunerii de         │
│    │               │Guvernului   │convenţie;            │
│    │               │nr. 64/2007  │- hotărârea comisiei  │
│    │Convenţie de   │(58);        │de autorizare;        │
│    │garanţie       │- Hotărârea  │- avizul (hotărârea)  │
│    │între          │Guvernului   │Comitetului           │
│11. │Ministerul     │nr. 9/2007   │Interministerial de   │
│    │Finanţelor     │(74);        │Finanţări, Garanţii şi│
│    │Publice, în    │- Hotărârea  │Asigurări;            │
│    │calitate de    │Guvernului   │- hotărârea Comisiei  │
│    │garant, şi     │nr. 1.470/   │de autorizare a       │
│    │reprezentantul │2007 (77);   │împrumuturilor locale │
│    │legal          │- Ordinul    │(dacă beneficiarul    │
│    │al unităţii    │ministrului  │sau garantul este     │
│    │administrativ- │economiei şi │unitate administrativ-│
│    │teritoriale, în│finanţelor   │teritorială);         │
│    │calitate de    │nr. 1.603/   │- memorandumul privind│
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│    │garantat       │2008 (97);   │acordul de principiu  │
│    │               │- Ordinul    │pentru acordarea      │
│    │               │ministrului  │garanţiei statului;   │
│    │               │economiei şi │- nota rezultat al    │
│    │               │finanţelor   │negocierii condiţiilor│
│    │               │nr. 2.005/   │de acordare a         │
│    │               │2008 (98);   │garanţiei de stat;    │
│    │               │- Ordinul    │- alte documente      │
│    │               │ministrului  │specifice.            │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 138/2009 │                      │
│    │               │(99);        │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │213/1998     │                      │
│    │               │(16);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │- programul anual al  │
│    │               │- Legea nr.  │achiziţiilor publice; │
│    │Contract de    │287/2009     │- bugetul;            │
│    │concesionare,  │(33);        │- nota de fundamentare│
│    │cumpărare      │- Legea nr.  │a concesionării,      │
│    │sau de         │227/2015     │cumpărării sau        │
│12. │închiriere de  │(39);        │închirierii;          │
│    │terenuri,      │- Legea nr.  │- procedura aprobată  │
│    │clădiri        │98/2016 (40);│de conducătorul       │
│    │existente, alte│- Legea nr.  │entităţii publice,    │
│    │bunuri         │101/2016     │aplicabilă operaţiunii│
│    │imobile sau a  │(43);        │de concesionare,      │
│    │drepturilor    │- legile     │cumpărare sau de      │
│    │asupra         │bugetare     │închiriere;           │
│    │acestora, în   │anuale;      │- documente specifice │
│    │care           │- Ordonanţa  │privind derularea     │
│    │entitatea      │Guvernului   │operaţiunii de        │
│    │publică este   │nr. 119/1999 │concesionare,         │
│    │concesionar,   │(48);        │cumpărare sau         │
│    │cumpărător sau │- Hotărârea  │de închiriere,        │
│    │chiriaş        │Guvernului   │potrivit procedurii   │
│    │               │nr. 395/2016 │aprobate              │
│    │               │(90);        │de conducător;        │
│    │               │- Ordinul    │- alte documente      │
│    │               │preşedintelui│specifice.            │
│    │               │Agenţiei     │                      │
│    │               │Naţionale    │                      │
│    │               │pentru       │                      │
│    │               │Achiziţii    │                      │
│    │               │Publice      │                      │
│    │               │nr. 281/2016 │                      │
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│    │               │(105);       │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │590/2003     │                      │
│    │               │(24);        │                      │
│    │Acord pentru   │- Legea nr.  │- nota de fundamentare│
│    │schimb de      │273/2006     │a proiectului de      │
│13. │experienţă sau │(30);        │acord;                │
│    │documentare, pe│- Ordonanţa  │- devizul de          │
│    │bază           │Guvernului   │cheltuieli aferent    │
│    │de             │nr. 119/1999 │acţiunilor            │
│    │reciprocitate, │(48);        │ce urmează a fi       │
│    │fără           │- Ordonanţa  │derulate în cadrul    │
│    │transfer de    │Guvernului   │acordului;            │
│    │valută         │nr. 80/2001  │- alte documente      │
│    │               │(50);        │specifice.            │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 552/1991 │                      │
│    │               │(65);        │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │                      │
│    │               │- legile     │                      │
│    │Act intern de  │bugetare     │- nota de fundamentare│
│    │decizie        │anuale;      │a acţiunii de         │
│    │privind        │- Ordonanţa  │protocol, a           │
│    │organizarea    │Guvernului   │manifestării cu       │
│    │acţiunilor de  │nr. 119/1999 │caracter              │
│14. │protocol,      │(48);        │cultural-ştiinţific   │
│    │a unor         │- Ordonanţa  │sau a acţiunii cu     │
│    │manifestări cu │Guvernului   │caracter specific;    │
│    │caracter       │nr. 80/2001  │- bugetul;            │
│    │cultural-      │(50);        │- documentele         │
│    │ştiinţific sau │- Hotărârea  │transmise de parteneri│
│    │a altor        │Guvernului   │cu                    │
│    │acţiuni cu     │nr. 552/1991 │privire la            │
│    │caracter       │(65);        │participarea la       │
│    │specific,      │- Hotărârea  │acţiune;              │
│    │inclusiv       │Guvernului   │- alte documente      │
│    │devizul        │nr. 189/2001 │specifice.            │
│    │estimativ, pe  │(69);        │                      │
│    │categorii de   │- Ordinul    │                      │
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│    │cheltuieli     │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 1.792/   │                      │
│    │               │2002 (94);   │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
│    │               │             │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │248/2005     │                      │
│    │               │(28);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │- nota de fundamentare│
│    │               │- legile     │a deplasării în       │
│    │Act intern de  │bugetare     │străinătate;          │
│    │decizie        │anuale;      │- bugetul;            │
│15. │privind        │- Ordonanţa  │- documente, invitaţii│
│    │deplasarea în  │Guvernului   │şi comunicări scrise  │
│    │străinătate,   │nr. 119/1999 │de la partenerul      │
│    │inclusiv       │(48);        │extern, privitoare la │
│    │devizul        │- Hotărârea  │acţiune şi condiţiile │
│    │estimativ de   │Guvernului   │efectuării deplasării │
│    │cheltuieli     │nr. 518/1995 │în străinătate;       │
│    │               │(66);        │- nota-mandat privind │
│    │               │- Hotărârea  │deplasarea;           │
│    │               │Guvernului   │- memorandumul, după  │
│    │               │nr. 189/2001 │caz;                  │
│    │               │(69);        │- oferte pentru cazare│
│    │               │- Hotărârea  │şi/sau transport,     │
│    │               │Guvernului   │după caz;             │
│    │               │nr. 1.860/   │- alte documente      │
│    │               │2006 (73);   │specifice.            │
│    │               │- Ordinul    │                      │
│    │               │ministrului  │                      │
│    │               │finanţelor   │                      │
│    │               │publice      │                      │
│    │               │nr. 1.792/   │                      │
│    │               │2002 (94);   │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │188/1999     │                      │
│    │               │(17);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │Act intern de  │(21);        │                      │
│    │decizie        │- Legea nr.  │- nota de fundamentare│
│    │privind        │53/2003 (22);│a delegării/          │
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│16. │delegarea sau  │- Legea nr.  │detaşării;            │
│    │detaşarea în   │273/2006     │- bugetul;            │
│    │ţară a         │(30);        │- acceptul scris al   │
│    │personalului,  │- legile     │persoanei detaşate,   │
│    │inclusiv       │bugetare     │dacă este cazul;      │
│    │devizul        │anuale;      │- alte documente      │
│    │estimativ de   │- Ordonanţa  │specifice.            │
│    │cheltuieli     │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 119/1999 │                      │
│    │               │(48);        │                      │
│    │               │- Hotărârea  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 1.860/   │                      │
│    │               │2006 (73);   │                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │188/1999     │                      │
│    │               │(17);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │53/2003 (22);│                      │
│    │               │- Legea nr.  │- nota de fundamentare│
│    │               │273/2006     │şi dosarul angajării/ │
│    │Act            │(30);        │avansării/promovării  │
│    │administrativ  │- Legea-cadru│personalului;         │
│    │(ordin, act    │nr. 153/2017 │- bugetul;            │
│    │intern de      │(36);        │- statul de funcţii   │
│17. │decizie)/      │- legile     │aprobat;              │
│    │contract       │bugetare     │- contractul colectiv │
│    │individual de  │anuale;      │de muncă, dacă este   │
│    │muncă          │- Ordonanţa  │cazul;                │
│    │privind        │Guvernului   │- propunerea pentru   │
│    │angajarea sau  │nr. 32/1998  │acordarea altor       │
│    │promovarea/    │(47);        │drepturi              │
│    │avansarea      │- Ordonanţa  │salariale;            │
│    │personalului,  │Guvernului   │- anunţul organizării │
│    │exercitarea cu │nr. 119/1999 │concursului, dacă     │
│    │caracter       │(48);        │este cazul;           │
│    │temporar a unei│- Hotărârea  │- actul administrativ │
│    │funcţii        │Guvernului   │privind constituirea  │
│    │de conducere,  │nr. 611/2008 │comisiei de concurs/  │
│    │acordarea      │(78);        │soluţionare a         │
│    │altor drepturi │- Hotărârea  │contestaţiilor, dacă  │
│    │salariale      │Guvernului   │este cazul;           │
│    │               │nr. 286/2011 │- procesul-verbal     │
│    │               │(82);        │încheiat de comisia de│
│    │               │- Ordinul    │concurs/soluţionare a │
│    │               │ministrului  │contestaţiilor, dacă  │
│    │               │muncii şi    │este cazul;           │
│    │               │solidarităţii│- alte documente      │
│    │               │sociale nr.  │specifice.            │
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│    │               │64/2003 (95);│                      │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
│    │               │             │                      │
│    │               │             │                      │
│    │               │             │                      │
│    │               │             │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │- nota de             │
│    │               │- Legea nr.  │fundamentare;         │
│    │Contract de    │273/2006     │- referatul de        │
│18. │comodat în     │(30);        │necesitate;           │
│    │care entitatea │- Legea nr.  │- devizul             │
│    │publică        │287/2009     │cheltuielilor ce      │
│    │are calitatea  │(33);        │urmează a fi          │
│    │de             │- Ordonanţa  │suportate de          │
│    │comodatar      │Guvernului   │comodatar;            │
│    │               │nr. 119/1999 │- alte documente      │
│    │               │(48);        │specifice.            │
│    │               │- alte acte  │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │273/2006     │                      │
│    │               │(30);        │- actul de înfiinţare │
│    │               │- Legea nr.  │a instituţiei publice/│
│    │               │287/2009     │activităţii finanţate │
│    │               │(33);        │integral din venituri │
│    │Convenţie      │- legile     │proprii;              │
│19. │pentru         │bugetare     │- solicitarea         │
│    │acordarea de   │anuale;      │instituţiei publice   │
│    │împrumuturi,   │- Ordonanţa  │interesate            │
│    │conform        │Guvernului   │pentru acordarea      │
│    │art. 69 din    │nr. 119/1999 │împrumutului;         │
│    │Legea          │(48);        │- nota de fundamentare│
│    │nr. 500/2002   │- actul      │privind acordarea     │
│    │               │normativ de  │împrumutului;         │
│    │               │înfiinţare a │- programul privind   │
│    │               │unor         │realizarea veniturilor│
│    │               │instituţii   │proprii care să       │
│    │               │publice/     │asigure rambursarea   │
│    │               │activităţi   │împrumutului;         │
│    │               │finanţate    │- graficul de         │
│    │               │integral din │rambursare a          │
│    │               │venituri     │împrumutului;         │
│    │               │proprii;     │- alte documente      │
│    │               │- alte acte  │specifice.            │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
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│    │               │             │                      │
│    │               │             │                      │
│    │               │             │                      │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │500/2002     │                      │
│    │               │(21);        │                      │
│    │               │- Legea nr.  │                      │
│    │               │346/2004     │                      │
│    │               │(26);        │                      │
│    │               │- legile     │                      │
│    │               │bugetare     │                      │
│    │               │anuale;      │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │Guvernului   │                      │
│    │               │nr. 119/1999 │                      │
│    │               │(48);        │                      │
│    │               │- Ordonanţa  │                      │
│    │               │de urgenţă a │                      │
│    │               │Guvernului   │- bugetul schemei de  │
│    │               │nr. 64/2007  │ajutor de stat/de     │
│    │               │(58);        │minimis, defalcat pe  │
│    │               │- Ordonanţa  │fiecare an de         │
│    │               │de urgenţă a │implementare a schemei│
│    │               │Guvernului   │şi pe surse de        │
│    │Angajament     │nr. 77/2014  │finanţare;            │
│    │legal          │(62);        │- documentele         │
│    │(contract/acord│- Ordonanţa  │prevăzute în actele   │
│20. │/              │de urgenţă a │normative/            │
│    │convenţie de   │Guvernului   │administrative de     │
│    │finanţare,     │nr. 40/2015  │aprobare a acordării  │
│    │contract de    │(63);        │ajutoarelor de stat/de│
│    │subvenţie,     │- Hotărârea  │minimis;              │
│    │convenţie de   │Guvernului   │- cerere pentru       │
│    │împrumut       │nr. 1.470/   │finanţare, însoţită de│
│    │etc.) pentru   │2007 (74);   │documentele           │
│    │acordarea      │- actul      │justificative         │
│    │de ajutoare de │normativ de  │prevăzute în          │
│    │stat/          │instituire a │actul normativ/       │
│    │de minimis     │schemei      │administrativ;        │
│    │               │de ajutor de │- documentele         │
│    │               │stat/de      │justificative pentru  │
│    │               │minimis;     │fundamentarea planului│
│    │               │- actul      │de afaceri, dacă      │
│    │               │normativ/    │este cazul;           │
│    │               │administrativ│- planul de investiţii│
│    │               │de           │şi studiul tehnico-   │
│    │               │aprobare a   │economic, dacă este   │
│    │               │acordării    │cazul;                │
│    │               │ajutoarelor  │- indicatorii de      │
│    │               │de           │eficienţă aferenţi    │
│    │               │stat/de      │proiectului de        │
│    │               │minimis;     │investiţii, dacă este │
│    │               │-            │cazul;                │
│    │               │reglementări │- alte documente      │
│    │               │comunitare în│specifice.            │
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│    │               │domeniul     │                      │
│    │               │ajutorului de│                      │
│    │               │stat/de      │                      │
│    │               │minimis      │                      │
│    │               │(regulamente,│                      │
│    │               │linii        │                      │
│    │               │directoare,  │                      │
│    │               │orientări    │                      │
│    │               │comunitare,  │                      │
│    │               │instrucţiuni │                      │
│    │               │şi           │                      │
│    │               │comunicări   │                      │
│    │               │ale          │                      │
│    │               │Comisiei),   │                      │
│    │               │specifice    │                      │
│    │               │fiecărui tip │                      │
│    │               │de ajutor de │                      │
│    │               │stat/de      │                      │
│    │               │minimis;     │                      │
│    │               │- acte       │                      │
│    │               │normative    │                      │
│    │               │specifice.   │                      │
└────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
*ST*

    C. Ordonanţarea cheltuielilor
*T*

┌────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr. │Operaţiuni     │Cadrul legal │Documentele    │
│crt.│supuse         │             │justificative  │
│    │controlului    │             │               │
│    │financiar      │             │               │
│    │preventiv      │             │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0   │1              │2            │3              │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │82/1991 (12);│               │
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │500/2002     │               │
│    │               │(21);        │               │
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │273/2006     │               │
│    │               │(30);        │               │
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │72/2013 (38);│               │
│    │               │- Legea nr.  │- contractul/  │
│    │               │227/2015     │contractul     │
│    │               │(39);        │subsecvent de  │
│    │               │- Legea nr.  │achiziţie      │
│    │               │98/2016 (40);│publică/       │
│    │               │- Legea nr.  │sectorială, sau│
│    │               │99/2016 (41);│comanda,       │
│    │               │- Legea nr.  │contractul de  │
│    │               │100/2016     │concesiune de  │
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│    │               │(42);        │lucrări sau    │
│    │               │- Legea nr.  │servicii;      │
│    │               │101/2016     │- documentul de│
│    │               │(43);        │constituire a  │
│    │               │- legile     │garanţiei de   │
│    │               │bugetare     │bună execuţie, │
│    │Ordonanţare de │anuale;      │dacă este      │
│    │plată          │- Ordonanţa  │cazul;         │
│1.  │privind        │Guvernului   │- contractul/  │
│    │achiziţia      │nr. 119/1999 │decizia/ordinul│
│    │publică/       │(48);        │de finanţare,  │
│    │sectorială,    │- Ordonanţa  │dacă este      │
│    │concesiunea de │de urgenţă a │cazul;         │
│    │lucrări        │Guvernului   │- angajamentul │
│    │sau servicii   │nr. 64/2009  │bugetar/       │
│    │               │(59);        │bugetul;       │
│    │               │- Ordonanţa  │- factura      │
│    │               │de urgenţă a │însoţită de    │
│    │               │Guvernului   │documente care │
│    │               │nr. 66/2011  │atestă         │
│    │               │(61);        │livrarea       │
│    │               │- Ordonanţa  │produselor/    │
│    │               │de urgenţă a │prestarea      │
│    │               │Guvernului   │serviciilor/   │
│    │               │nr. 40/2015  │executarea     │
│    │               │(63);        │lucrărilor;    │
│    │               │- Hotărârea  │- documentul de│
│    │               │Guvernului   │constituire a  │
│    │               │nr. 264/2003 │comisiei de    │
│    │               │(70);        │recepţie;      │
│    │               │- Hotărârea  │- documentele  │
│    │               │Guvernului   │privind        │
│    │               │nr. 875/2011 │recepţia;      │
│    │               │(83);        │- documentele  │
│    │               │- Hotărârea  │de transport,  │
│    │               │Guvernului   │vămuire, dacă  │
│    │               │nr. 875/2011 │este cazul;    │
│    │               │(83);        │- evidenţa     │
│    │               │- Hotărârea  │avansurilor    │
│    │               │Guvernului   │acordate şi    │
│    │               │nr. 218/2012 │deduse,        │
│    │               │(85);        │dacă este      │
│    │               │- Hotărârea  │cazul;         │
│    │               │Guvernului   │- alte         │
│    │               │nr. 1/2016   │documente      │
│    │               │(87);        │specifice.     │
│    │               │- Hotărârea  │               │
│    │               │Guvernului   │               │
│    │               │nr. 93/2016  │               │
│    │               │(88);        │               │
│    │               │- Hotărârea  │               │
│    │               │Guvernului   │               │
│    │               │nr. 867/2016 │               │
│    │               │(92);        │               │
│    │               │- Ordinul    │               │
│    │               │ministrului  │               │
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│    │               │finanţelor   │               │
│    │               │publice      │               │
│    │               │nr. 1.792/   │               │
│    │               │2002 (94);   │               │
│    │               │- alte acte  │               │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │500/2002     │               │
│    │               │(21);        │- contractul de│
│    │               │- Legea nr.  │achiziţie      │
│    │               │273/2006     │publică/       │
│    │               │(30);        │sectorială/    │
│    │               │- Legea nr.  │contractul de  │
│    │               │227/2015     │concesiune de  │
│    │               │(39);        │lucrări sau    │
│    │               │- legile     │servicii;      │
│    │               │bugetare     │- contractul/  │
│    │               │anuale;      │decizia/ordinul│
│    │               │- Ordonanţa  │de finanţare,  │
│    │               │Guvernului   │dacă este      │
│    │               │nr. 119/1999 │cazul;         │
│    │Ordonanţare de │(48);        │- angajamentul │
│    │plată          │- Ordonanţa  │bugetar;       │
│2.  │pentru avansuri│de urgenţă a │- avizul de    │
│    │acordate în    │Guvernului   │plată;         │
│    │cadrul         │nr. 64/2009  │- nota de      │
│    │contractului de│(59);        │aprobare a     │
│    │achiziţie      │- Ordonanţa  │cheltuielilor  │
│    │publică/       │de urgenţă a │eligibile;     │
│    │sectorială/de  │Guvernului   │- solicitarea  │
│    │concesiune de  │nr. 66/2011  │de acordare a  │
│    │lucrări        │(61);        │avansului;     │
│    │sau servicii   │- Hotărârea  │- factura;     │
│    │               │Guvernului   │- documentul   │
│    │               │nr. 264/2003 │prin care se   │
│    │               │(70);        │constituie     │
│    │               │- Hotărârea  │garanţia legală│
│    │               │Guvernului   │de returnare a │
│    │               │nr. 875/2011 │avansului;     │
│    │               │(83);        │- nota de      │
│    │               │- Hotărârea  │fundamentare/  │
│    │               │Guvernului   │autorizare;    │
│    │               │nr. 218/2012 │- documentul de│
│    │               │(85);        │constituire a  │
│    │               │- Hotărârea  │garanţiei de   │
│    │               │Guvernului   │bună execuţie, │
│    │               │nr. 1/2016   │dacă este      │
│    │               │(87);        │cazul;         │
│    │               │- Ordinul    │- evidenţa     │
│    │               │ministrului  │avansurilor    │
│    │               │finanţelor   │acordate şi    │
│    │               │publice      │deduse,        │
│    │               │nr. 1.792/   │dacă este      │
│    │               │2002 (94);   │cazul;         │
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│    │               │- alte acte  │- alte         │
│    │               │normative    │documente      │
│    │               │specifice.   │specifice.     │
│    │               │             │               │
│    │               │             │               │
│    │               │             │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │-            │               │
│    │               │Regulamentul │               │
│    │               │(CE) nr.     │               │
│    │               │1.828/2006   │               │
│    │               │(2);         │               │
│    │               │-            │               │
│    │               │Regulamentul │               │
│    │               │(CE) nr. 498/│               │
│    │               │2007 (3);    │               │
│    │               │-            │               │
│    │               │Regulamentul │- contractul/  │
│    │               │(CE) nr.     │decizia/ordinul│
│    │               │1.303/2013   │de finanţare;  │
│    │               │(7);         │- angajamentul │
│    │               │-            │bugetar/       │
│    │               │Regulamentul │bugetul;       │
│    │               │(CE) nr. 508/│- cererea de   │
│    │               │2014 (10);   │plată/         │
│    │               │- Legea nr.  │rambursare     │
│    │               │500/2002     │privind        │
│    │               │(21);        │prefinanţări,  │
│    │               │- Legea nr.  │plăţi          │
│    │               │273/2006     │intermediare,  │
│    │               │(30);        │plăţi          │
│    │Ordonanţare de │- Legea nr.  │finale;        │
│    │plată          │105/2011     │- nota de      │
│    │privind        │(37);        │autorizare a   │
│3.  │prefinanţări,  │- Legea nr.  │plăţii/        │
│    │plăţi          │227/2015     │rambursării;   │
│    │intermediare,  │(39);        │- notificarea  │
│    │plăţi finale în│- legile     │privind        │
│    │cadrul         │bugetare     │depunerea      │
│    │contractelor/  │anuale;      │cererii        │
│    │deciziilor/    │- Ordonanţa  │de plată;      │
│    │ordinelor      │Guvernului   │- avizul de    │
│    │de finanţare   │nr. 119/1999 │plată/         │
│    │               │(48);        │rambursare;    │
│    │               │- Ordonanţa  │- nota de      │
│    │               │de urgenţă a │aprobare a     │
│    │               │Guvernului   │cheltuielilor  │
│    │               │nr. 63/1999  │eligibile;     │
│    │               │(54);        │- decontul     │
│    │               │- Ordonanţa  │privind        │
│    │               │de urgenţă a │prefinanţarea  │
│    │               │Guvernului   │acordată,      │
│    │               │nr. 64/2009  │dacă este      │
│    │               │(59);        │cazul;         │
│    │               │- Ordonanţa  │- documentaţia │
│    │               │de urgenţă a │justificativă  │
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│    │               │Guvernului   │specifică care │
│    │               │nr. 74/2009  │rezultă din    │
│    │               │(60);        │actul normativ │
│    │               │- Hotărârea  │ce             │
│    │               │Guvernului   │reglementează  │
│    │               │nr. 264/2003 │operaţiunea şi/│
│    │               │(70);        │sau domeniul   │
│    │               │- Hotărârea  │respectiv;     │
│    │               │Guvernului   │- alte         │
│    │               │nr. 759/2007 │documente      │
│    │               │(76);        │specifice.     │
│    │               │- Hotărârea  │               │
│    │               │Guvernului   │               │
│    │               │nr. 442/2009 │               │
│    │               │(79);        │               │
│    │               │- Hotărârea  │               │
│    │               │Guvernului   │               │
│    │               │nr. 1/2016   │               │
│    │               │(87);        │               │
│    │               │- Ordinul    │               │
│    │               │ministrului  │               │
│    │               │finanţelor   │               │
│    │               │publice      │               │
│    │               │nr. 1.792/   │               │
│    │               │2002 (94);   │               │
│    │               │- alte acte  │               │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │             │- notificarea  │
│    │               │             │de plată emisă │
│    │               │- Legea nr.  │de finanţatorul│
│    │               │500/2002     │extern;        │
│    │               │(21);        │- bugetul/     │
│    │               │- Legea nr.  │angajamentul   │
│    │               │312/2004     │bugetar;       │
│    │               │(25);        │- adresa de    │
│    │Ordin de plată │- Legea nr.  │confirmare a   │
│    │în             │273/2006     │obligaţiei de  │
│    │valută pentru  │(30);        │plată          │
│    │achitarea      │- legile     │din partea     │
│4.  │la extern a    │bugetare     │beneficiarului │
│    │ratelor de     │anuale;      │final al       │
│    │capital, a     │- legea de   │creditului     │
│    │dobânzilor,    │ratificare a │extern sau     │
│    │a comisioanelor│împrumutului;│ordinul de     │
│    │şi a           │- Ordonanţa  │plată/         │
│    │altor costuri  │Guvernului   │extrasul de    │
│    │provenite      │nr. 119/1999 │cont atestând  │
│    │din împrumuturi│(48);        │virarea        │
│    │externe        │- Ordonanţa  │echivalentului │
│    │               │de urgenţă a │în lei a       │
│    │               │Guvernului   │obligaţiei de  │
│    │               │nr. 64/2007  │plată          │
│    │               │(58);        │la extern în   │
│    │               │- Hotărârea  │contul         │
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│    │               │Guvernului   │entităţii      │
│    │               │nr. 1.470/   │publice;       │
│    │               │2007 (77);   │- nota de      │
│    │               │- alte acte  │fundamentare;  │
│    │               │normative    │- angajamentul │
│    │               │specifice.   │legal;         │
│    │               │             │- alte         │
│    │               │             │documente      │
│    │               │             │specifice.     │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │500/2002     │               │
│    │               │(21);        │- notificarea  │
│    │               │- Legea nr.  │de plată emisă │
│    │               │312/2004     │de finanţatorul│
│    │               │(25);        │extern;        │
│    │Ordonanţare de │- Legea nr.  │- bugetul;     │
│    │plată          │273/2006     │- confirmarea  │
│    │privind virarea│(30);        │băncii privind │
│    │către          │- legea de   │operaţiunea    │
│    │bancă a        │ratificare a │de schimb      │
│5.  │contravalorii  │împrumutului;│valutar;       │
│    │în lei a       │- Ordonanţa  │- confirmarea  │
│    │valutei        │Guvernului   │băncii privind │
│    │disponibilizate│nr. 119/1999 │operaţiunea de │
│    │pentru         │(48);        │plată la       │
│    │achitarea la   │- Ordonanţa  │extern;        │
│    │extern a       │de urgenţă a │- ordinul de   │
│    │obligaţiilor de│Guvernului   │plată în       │
│    │plată          │nr. 64/2007  │valută;        │
│    │rezultate din  │(58);        │- nota de      │
│    │împrumuturile  │- Hotărârea  │fundamentare   │
│    │externe        │Guvernului   │privind sursele│
│    │contractate    │nr. 1.470/   │interne de     │
│    │direct sau     │2007 (77);   │acoperire a    │
│    │garantate de   │- Ordinul    │datoriei faţă  │
│    │stat           │ministrului  │de             │
│    │               │finanţelor   │bancă;         │
│    │               │publice      │- nota de      │
│    │               │nr. 1.792/   │lichidare;     │
│    │               │2002 (94);   │- alte         │
│    │               │- acordul de │documente      │
│    │               │împrumut;    │specifice.     │
│    │               │- alte acte  │               │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │             │- nota de      │
│    │               │             │fundamentare;  │
│    │               │             │- acordul de   │
│    │               │- Legea nr.  │împrumut extern│
│    │               │500/2002     │/acordul       │
│    │               │(21);        │subsidiar de   │
│    │               │- Legea nr.  │împrumut;      │
│    │               │273/2006     │- angajamentul │
│    │               │(30);        │bugetar/       │
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│    │               │- legea de   │bugetul;       │
│    │Ordonanţare de │ratificare a │- contractul/  │
│    │plată          │acordului de │comanda de     │
│    │sau ordonanţare│împrumut;    │achiziţii      │
│6.  │a              │- Ordonanţa  │publice/       │
│    │transferului   │Guvernului   │sectoriale;    │
│    │valutar        │nr. 119/1999 │- facturile    │
│    │pentru plăţi   │(48);        │emise de       │
│    │care se        │- Ordonanţa  │furnizori, cu  │
│    │efectuează din │de urgenţă a │certificarea de│
│    │conturile      │Guvernului   │către          │
│    │speciale ale   │nr. 64/2007  │beneficiar a   │
│    │împrumuturilor │(58);        │efectuării     │
│    │externe        │- Hotărârea  │operaţiunii    │
│    │               │Guvernului   │pentru care se │
│    │               │nr. 1.470/   │solicită plata;│
│    │               │2007 (77);   │- documentele  │
│    │               │- Ordinul    │de transport,  │
│    │               │ministrului  │vămuire;       │
│    │               │finanţelor   │- documentele  │
│    │               │publice      │justificative  │
│    │               │nr. 1.792/   │care atestă    │
│    │               │2002 (94);   │livrarea       │
│    │               │- alte acte  │produselor/    │
│    │               │normative    │prestarea      │
│    │               │specifice.   │serviciilor/   │
│    │               │             │executarea     │
│    │               │             │lucrărilor şi  │
│    │               │             │recepţia;      │
│    │               │             │- alte         │
│    │               │             │documente      │
│    │               │             │specifice.     │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │             │- nota de      │
│    │               │             │fundamentare;  │
│    │               │             │- contractul   │
│    │               │             │extern;        │
│    │               │             │- angajamentul │
│    │               │- Legea nr.  │bugetar;       │
│    │               │500/2002     │- acreditivul  │
│    │               │(21);        │simplu sau     │
│    │Ordonanţare de │- Legea nr.  │documentar     │
│    │plată          │273/2006     │transmis/emis  │
│    │pentru         │(30);        │de banca       │
│7.  │acreditiv      │- legile de  │depozitară a   │
│    │simplu         │ratificare a │contului       │
│    │sau documentar │acordurilor  │special;       │
│    │în             │de           │- documentele  │
│    │cadrul unui    │împrumut;    │justificative  │
│    │contract       │- Ordonanţa  │de transport,  │
│    │extern finanţat│Guvernului   │vămuire, dacă  │
│    │printr-un      │nr. 119/1999 │este cazul;    │
│    │împrumut       │(48);        │- documentele  │
│    │extern         │- alte acte  │justificative  │
│    │               │normative    │care atestă    │
│    │               │specifice.   │livrarea       │
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│    │               │             │produselor/    │
│    │               │             │prestarea      │
│    │               │             │serviciilor/   │
│    │               │             │executarea     │
│    │               │             │lucrărilor ori │
│    │               │             │recepţia, dacă │
│    │               │             │este cazul;    │
│    │               │             │- acordul de   │
│    │               │             │împrumut extern│
│    │               │             │/acordul       │
│    │               │             │subsidiar de   │
│    │               │             │împrumut;      │
│    │               │             │- alte         │
│    │               │             │documente      │
│    │               │             │specifice.     │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │500/2002     │- acordul,     │
│    │               │(21);        │convenţia sau  │
│    │               │- Legea nr.  │protocolul     │
│    │               │273/2006     │privind        │
│    │               │(30);        │aderarea la    │
│    │Ordonanţare de │- legile de  │organismul     │
│    │plată          │ratificare;  │internaţional, │
│8.  │pentru         │- Ordonanţa  │actul          │
│    │cotizaţii,     │Guvernului   │normativ care  │
│    │respectiv      │nr. 41/1994  │aprobă         │
│    │contribuţii,   │(45);        │aderarea;      │
│    │taxe etc. la   │- Ordonanţa  │- angajamentul │
│    │diverse        │Guvernului   │bugetar/       │
│    │organisme      │nr. 119/1999 │bugetul;       │
│    │internaţionale │(48);        │- avizul de    │
│    │               │- Ordinul    │plată transmis │
│    │               │ministrului  │de organismul  │
│    │               │finanţelor   │internaţional; │
│    │               │publice      │- alte         │
│    │               │nr. 1.792/   │documente      │
│    │               │2002 (94);   │specifice.     │
│    │               │- alte acte  │               │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │500/2002     │               │
│    │               │(21);        │               │
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │346/2004     │               │
│    │               │(26);        │               │
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │247/2005     │               │
│    │               │(27);        │               │
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │273/2006     │               │
│    │               │(30);        │               │
│    │               │- Legea nr.  │- nota de      │
│    │               │227/2015     │fundamentare/  │
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│    │               │(39);        │nota de        │
│    │               │- legile     │lichidare;     │
│    │               │bugetare     │- angajamentul │
│    │               │anuale;      │legal, dacă    │
│    │               │- Ordonanţa  │este cazul;    │
│    │               │Guvernului   │- angajamentul │
│    │Ordonanţare de │nr. 119/ 1999│bugetar/       │
│    │plată          │(48);        │bugetul;       │
│    │pentru ajutoare│- Ordonanţa  │- bugetul      │
│    │de             │Guvernului   │schemei de     │
│    │stat/de        │nr. 22/2002  │ajutoare/de    │
│9.  │minimis, scheme│(51);        │plăţi,         │
│    │de plăţi,      │- Ordonanţa  │defalcat pe ani│
│    │subvenţii,     │de urgenţă a │de implementare│
│    │transferuri,   │Guvernului   │şi pe          │
│    │rente          │nr. 64/2007  │surse de       │
│    │viagere        │(58);        │finanţare;     │
│    │agricole sau   │- Ordonanţa  │- cererea de   │
│    │alte plăţi din │de urgenţă a │plată/de       │
│    │fonduri        │Guvernului   │decontare/de   │
│    │publice,       │nr. 77/2014  │eliberare a    │
│    │acordate       │(62);        │sumei;         │
│    │operatorilor   │- Hotărârea  │- documentaţia │
│    │economici      │Guvernului   │specifică      │
│    │sau altor      │nr. 1.470/   │potrivit       │
│    │beneficiari    │2007 (77);   │actului        │
│    │legali         │- Ordinul    │normativ/      │
│    │               │ministrului  │administrativ  │
│    │               │finanţelor   │care           │
│    │               │publice      │reglementează  │
│    │               │nr. 1.792/   │operaţiunea şi/│
│    │               │2002 (94);   │sau domeniul   │
│    │               │- actul      │respectiv;     │
│    │               │normativ/    │- alte         │
│    │               │administrativ│documente      │
│    │               │de           │specifice.     │
│    │               │instituire/  │               │
│    │               │aprobare a   │               │
│    │               │schemei de   │               │
│    │               │ajutor       │               │
│    │               │de stat/de   │               │
│    │               │minimis sau  │               │
│    │               │schemei de   │               │
│    │               │plăţi;       │               │
│    │               │-            │               │
│    │               │reglementări │               │
│    │               │comunitare în│               │
│    │               │domeniul     │               │
│    │               │ajutorului de│               │
│    │               │stat/de      │               │
│    │               │minimis      │               │
│    │               │(regulamente,│               │
│    │               │linii        │               │
│    │               │directoare,  │               │
│    │               │instrucţiuni │               │
│    │               │şi comunicări│               │
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│    │               │ale Comisiei │               │
│    │               │etc.);       │               │
│    │               │- alte acte  │               │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │500/2002 (21)│               │
│    │               │- Legea nr.  │- nota de      │
│    │               │273/2006     │fundamentare;  │
│    │               │(30);        │- contractul de│
│    │               │- Legea nr.  │concesionare   │
│    │Ordonanţare de │227/2015     │sau de         │
│    │plată          │(39);        │închiriere;    │
│10. │privind        │- legile     │- angajamentul │
│    │redevenţe,     │bugetare     │bugetar/       │
│    │chirii sau alte│anuale;      │bugetul;       │
│    │cheltuieli     │- Ordonanţa  │- documentele  │
│    │legate de      │Guvernului   │justificative  │
│    │concesionare   │nr. 119/1999 │emise de       │
│    │sau            │(48);        │concedent sau, │
│    │închiriere     │- Ordinul    │după caz, de   │
│    │               │ministrului  │proprietarul   │
│    │               │finanţelor   │bunului        │
│    │               │publice      │închiriat;     │
│    │               │nr. 1.792/   │- alte         │
│    │               │2002 (94);   │documente      │
│    │               │- alte acte  │specifice.     │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │500/2002     │               │
│    │               │(21);        │- nota de      │
│    │               │- Legea nr.  │fundamentare;  │
│    │Ordonanţare de │273/2006     │- documentul   │
│    │plată/         │(30);        │specific prin  │
│    │Dispoziţie de  │- Decretul   │care s-a       │
│    │plată          │nr. 209/1976 │aprobat        │
│11. │către casierie │(44);        │acţiunea şi    │
│    │privind        │- Ordonanţa  │devizul        │
│    │avansuri sau   │Guvernului   │acesteia;      │
│    │sume           │nr. 119/1999 │- decontul     │
│    │cuvenite       │(48);        │justificativ al│
│    │titularului    │- Hotărârea  │cheltuielilor, │
│    │de decont, care│Guvernului   │dacă este      │
│    │se             │nr. 518/1995 │cazul;         │
│    │acordă prin    │(66);        │- alte         │
│    │casierie       │- Hotărârea  │documente      │
│    │               │Guvernului   │specifice.     │
│    │               │nr. 1.860/   │               │
│    │               │2006 (73);   │               │
│    │               │- alte acte  │               │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
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│    │               │- Legea nr.  │               │
│    │               │188/1999     │               │
│    │               │(17);        │               │
│    │               │- Legea nr.  │-              │
│    │               │76/2002 (19);│centralizatorul│
│    │               │- Legea nr.  │lunar al       │
│    │               │346/2002     │statelor de    │
│    │               │(20);        │salarii;       │
│    │               │- Legea nr.  │- statele de   │
│    │               │500/2002     │salarii;       │
│    │               │(21);        │- bugetul /    │
│    │               │- Legea nr.  │angajamentul   │
│    │               │53/2003 (22);│bugetar;       │
│    │Ordonanţare de │- Legea nr.  │- situaţia     │
│    │plată a        │95/2006 (32);│privind        │
│    │salariilor, a  │- Legea nr.  │repartizarea pe│
│12. │altor          │273/2006     │luni a         │
│    │drepturi       │(30);        │cheltuielilor  │
│    │salariale      │- Legea nr.  │de personal    │
│    │acordate       │69/2010 (34);│aprobate;      │
│    │personalului,  │- Legea nr.  │- situaţia     │
│    │precum şi a    │263/2010     │privind        │
│    │obligaţiilor   │(35);        │monitorizarea  │
│    │fiscale        │- Legea-cadru│cheltuielilor  │
│    │aferente       │nr. 153/2017 │de personal    │
│    │acestora       │(36);        │finanţate de la│
│    │               │- Legea nr.  │buget, pe luna │
│    │               │227/2015     │anterioară;    │
│    │               │(39);        │- actul de     │
│    │               │- legile     │decizie internă│
│    │               │bugetare     │privind        │
│    │               │anuale;      │aprobarea      │
│    │               │- Ordonanţa  │acordării      │
│    │               │Guvernului   │sporurilor,    │
│    │               │nr. 119/1999 │orelor         │
│    │               │(48);        │suplimentare,  │
│    │               │- Ordonanţa  │premiilor,     │
│    │               │de urgenţă a │altor drepturi │
│    │               │Guvernului   │salariale, dacă│
│    │               │nr. 48/2005  │este cazul;    │
│    │               │(55);        │- alte         │
│    │               │- Ordinul    │documente      │
│    │               │ministrului  │specifice.     │
│    │               │finanţelor   │               │
│    │               │publice      │               │
│    │               │nr. 166/2006 │               │
│    │               │(96);        │               │
│    │               │- alte acte  │               │
│    │               │normative    │               │
│    │               │specifice.   │               │
└────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘
*ST*

    D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul 
bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice
*T*
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┌────┬────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni      │Cadrul     │Documentele      │
│crt.│supuse          │legal      │justificative    │
│    │controlului     │           │                 │
│    │financiar       │           │                 │
│    │preventiv       │           │                 │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0   │1               │2          │3                │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- studiul de     │
│    │                │           │oportunitate,    │
│    │                │           │dacă este cazul; │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │aprobare a       │
│    │                │           │studiului de     │
│    │                │           │oportunitate;    │
│    │                │           │- hotărârea de   │
│    │                │           │aprobare a       │
│    │                │           │concesiunii;     │
│    │                │- Legea nr.│- caietul de     │
│    │                │213/1998   │sarcini, dacă    │
│    │                │(16);      │este cazul;      │
│    │                │- Legea nr.│- documentaţia de│
│    │                │500/2002   │atribuire;       │
│    │                │(21);      │- documentul de  │
│    │                │- Legea nr.│aprobare a       │
│    │Contract de     │273/2006   │documentaţiei    │
│    │concesiune      │(30);      │de atribuire;    │
│1.  │de bunuri       │- Ordonanţa│- clarificările  │
│    │proprietate     │Guvernului │privind          │
│    │publică         │nr. 119/   │documentaţia şi  │
│    │(entitatea      │1999 (48); │răspunsul la     │
│    │publică este    │- Ordonanţa│acestea, dacă    │
│    │concedent)      │de urgenţă │este cazul;      │
│    │                │a          │- nota           │
│    │                │Guvernului │justificativă    │
│    │                │nr. 54/2006│privind alegerea │
│    │                │(57);      │procedurii de    │
│    │                │- Hotărârea│atribuire, dacă  │
│    │                │Guvernului │este cazul;      │
│    │                │nr. 168/   │- anunţul de     │
│    │                │2007 (75); │licitaţie/       │
│    │                │- alte acte│negocierii       │
│    │                │normative  │directe;         │
│    │                │specifice. │- documentul de  │
│    │                │           │constituire a    │
│    │                │           │comisiei de      │
│    │                │           │evaluare;        │
│    │                │           │-                │
│    │                │           │procesele-verbale│
│    │                │           │întocmite de     │
│    │                │           │comisia de       │
│    │                │           │evaluare;        │
│    │                │           │- raportul       │
│    │                │           │comisiei de      │

Pagina 50



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│    │                │           │evaluare privind │
│    │                │           │stabilirea       │
│    │                │           │ofertei          │
│    │                │           │câştigătoare;    │
│    │                │           │- informarea     │
│    │                │           │ofertanţilor cu  │
│    │                │           │privire la       │
│    │                │           │rezultatul       │
│    │                │           │aplicării        │
│    │                │           │procedurii;      │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor,  │
│    │                │           │dacă este cazul; │
│    │                │           │- oferta         │
│    │                │           │câştigătoare;    │
│    │                │           │- alte documente │
│    │                │           │specifice.       │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- nota de        │
│    │                │           │fundamentare/    │
│    │                │- Legea nr.│referatul de     │
│    │                │213/1998   │oportunitate;    │
│    │                │(16);      │- titlul de      │
│    │                │- Legea nr.│proprietate/     │
│    │                │500/2002   │hotărârea de     │
│    │                │(21);      │aprobare a       │
│    │                │- Legea nr.│dreptului de     │
│    │                │273/2006   │administrare;    │
│    │                │(30);      │- hotărârea de   │
│    │                │- Legea nr.│aprobare a       │
│    │Contract de     │215/2001   │închirierii      │
│    │închiriere      │(18);      │bunurilor        │
│2.  │a bunurilor     │- Ordonanţa│proprietate      │
│    │proprietate     │Guvernului │publică;         │
│    │publică         │nr. 119/   │- documentaţia de│
│    │(entitatea      │1999 (48); │atribuire;       │
│    │publică este    │- Legea nr.│- anunţul de     │
│    │titular         │287/2009   │licitaţie        │
│    │al dreptului de │(33);      │publicat;        │
│    │proprietate/    │- Norme/   │- documentul de  │
│    │administrare)   │proceduri/ │constituire/     │
│    │                │regulamente│numire a         │
│    │                │interne    │comisiei de      │
│    │                │privind    │evaluare;        │
│    │                │închirierea│- raportul       │
│    │                │bunurilor  │comisiei de      │
│    │                │proprietate│evaluare privind │
│    │                │publică,   │stabilirea       │
│    │                │aprobate de│ofertei          │
│    │                │entităţile │câştigătoare;    │
│    │                │publice;   │- informarea     │
│    │                │- alte acte│ofertanţilor cu  │
│    │                │normative  │privire la       │
│    │                │specifice. │rezultatul       │
│    │                │           │aplicării        │
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│    │                │           │procedurii;      │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor,  │
│    │                │           │dacă este cazul; │
│    │                │           │- oferta         │
│    │                │           │câştigătoare;    │
│    │                │           │- alte documente │
│    │                │           │specifice.       │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- bugetul;       │
│    │                │           │- strategia de   │
│    │                │           │contractare sau  │
│    │                │           │nota             │
│    │                │           │justificativă/   │
│    │                │           │studiul de       │
│    │                │           │fundamentare     │
│    │                │           │privind          │
│    │                │           │selectarea       │
│    │                │           │procedurii, după │
│    │                │           │caz;             │
│    │                │           │- documentaţia de│
│    │                │           │atribuire        │
│    │                │           │completă şi,     │
│    │                │           │dacă este cazul, │
│    │                │           │clarificările la │
│    │                │- Legea nr.│documentaţie;    │
│    │                │213/1998   │- documentul de  │
│    │                │(16);      │soluţionare a    │
│    │                │- Legea nr.│contestaţiilor   │
│    │                │500/2002   │privind          │
│    │                │(21);      │documentaţia de  │
│    │Contract de     │- Legea nr.│atribuire, dacă  │
│    │concesiune      │273/2006   │este             │
│3.  │de lucrări sau  │(30);      │cazul;           │
│    │servicii        │- Legea nr.│- anunţul de     │
│    │(entitatea      │100/2016   │concesionare/    │
│    │publică         │(42);      │invitaţia de     │
│    │este concedent) │- Legea nr.│concesionare/    │
│    │*2)             │101/2016   │anunţul de       │
│    │                │(43);      │concesiune       │
│    │                │- Ordonanţa│simplificat/     │
│    │                │Guvernului │anunţul de       │
│    │                │nr. 119/   │intenţie/        │
│    │                │1999 (48); │invitaţia        │
│    │                │- Hotărârea│de participare   │
│    │                │Guvernului │publicate în     │
│    │                │nr. 867/   │SEAP, şi, dacă   │
│    │                │2016 (92). │este cazul,      │
│    │                │           │erate,           │
│    │                │           │clarificări      │
│    │                │           │publicate;       │
│    │                │           │- actul de numire│
│    │                │           │/desemnare a     │
│    │                │           │comisiei de      │
│    │                │           │evaluare/        │
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│    │                │           │negociere/       │
│    │                │           │coordonare şi    │
│    │                │           │supervizare      │
│    │                │           │- oferta         │
│    │                │           │desemnată        │
│    │                │           │câştigătoare şi, │
│    │                │           │dacă             │
│    │                │           │este cazul,      │
│    │                │           │clarificările    │
│    │                │           │aferente ofertei;│
│    │                │           │- raportul       │
│    │                │           │procedurii de    │
│    │                │           │atribuire;       │
│    │                │           │- comunicarea    │
│    │                │           │privind          │
│    │                │           │rezultatul       │
│    │                │           │aplicării        │
│    │                │           │procedurii de    │
│    │                │           │atribuire;       │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor   │
│    │                │           │privind          │
│    │                │           │rezultatul       │
│    │                │           │procedurii, dacă │
│    │                │           │este             │
│    │                │           │cazul;           │
│    │                │           │- alte documente │
│    │                │           │specifice.       │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- bugetul;       │
│    │                │- Legea nr.│- documentul din │
│    │                │213/1998   │care rezultă     │
│    │                │(16);      │disponibilitatea │
│    │                │- Legea nr.│creditelor de    │
│    │                │500/2002   │angajament,      │
│    │Act adiţional la│(21);      │în cazul         │
│    │contractul de   │- Legea nr.│creşterii        │
│4.  │concesiune de   │273/2006   │preţului         │
│    │lucrări         │(30);      │contractului;    │
│    │sau servicii    │- Legea nr.│- contractul de  │
│    │(entitatea      │100/2016   │concesiune şi,   │
│    │publică         │(42);      │dacă este        │
│    │este concedent) │- Ordonanţa│cazul, actele    │
│    │*2)             │Guvernului │adiţionale       │
│    │                │nr. 119/   │anterioare;      │
│    │                │1999 (48); │- documentele    │
│    │                │- Hotărârea│iniţiale ale     │
│    │                │Guvernului │concesiunii;     │
│    │                │nr. 867/   │- documentul de  │
│    │                │2016 (92). │constituire a    │
│    │                │           │garanţiei de     │
│    │                │           │bună execuţie;   │
│    │                │           │- nota           │
│    │                │           │justificativă;   │
│    │                │           │- alte documente │
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│    │                │           │specifice.       │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │- Ordonanţa│- referatul de   │
│    │                │Guvernului │disponibilizare; │
│    │                │nr. 19/1995│- adresele de    │
│    │                │(46);      │informare a      │
│    │Proces-verbal de│- Ordonanţa│instituţiilor    │
│5.  │predare-preluare│Guvernului │publice care ar  │
│    │având           │nr. 119/   │putea avea nevoie│
│    │ca obiect       │1999 (48); │de               │
│    │transmiterea    │- Hotărârea│bunurile         │
│    │bunului fără    │Guvernului │disponibilizate; │
│    │plată           │nr. 841/   │- adresele       │
│    │                │1995 (67); │instituţiilor    │
│    │                │- alte acte│publice care     │
│    │                │normative  │solicită bunul   │
│    │                │specifice. │disponibil;      │
│    │                │           │- alte documente │
│    │                │           │specifice.       │
│    │                │           │                 │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- referatul de   │
│    │                │           │disponibilizare; │
│    │                │           │- decizia de     │
│    │                │           │numire a comisiei│
│    │                │           │de evaluare      │
│    │                │- Legea nr.│a bunurilor;     │
│    │                │500/2002   │- raportul de    │
│    │                │(21);      │evaluare a       │
│    │                │- Legea nr.│bunurilor        │
│    │                │273/2006   │disponibilizate  │
│    │                │(30);      │ce urmează a fi  │
│    │Contract de     │- Ordonanţa│vândute;         │
│    │vânzare-        │Guvernului │- decizia de     │
│6.  │cumpărare a     │nr. 19/1995│numire a comisiei│
│    │bunurilor       │(46);      │de licitaţie;    │
│    │disponibilizate │- Ordonanţa│- anunţul de     │
│    │(entitatea      │Guvernului │vânzare publicat/│
│    │publică are     │nr. 119/   │afişat;          │
│    │calitatea de    │1999 (48); │- documentaţia   │
│    │vânzător)       │- Hotărârea│licitaţiei       │
│    │                │Guvernului │publice deschise │
│    │                │nr. 841/   │cu strigare;     │
│    │                │1995 (67); │- lista cu       │
│    │                │- alte acte│ofertanţii       │
│    │                │normative  │acceptaţi;       │
│    │                │specifice. │- documentele de │
│    │                │           │participare la   │
│    │                │           │licitaţie        │
│    │                │           │ale celor admişi;│
│    │                │           │- procesul-verbal│
│    │                │           │/                │
│    │                │           │procesele-verbale│
│    │                │           │de               │
│    │                │           │constatare ale   │
│    │                │           │comisiei, dacă   │
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│    │                │           │este cazul;      │
│    │                │           │- procesul-verbal│
│    │                │           │de adjudecare a  │
│    │                │           │licitaţiei;      │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor,  │
│    │                │           │dacă este cazul; │
│    │                │           │- alte documente │
│    │                │           │specifice.       │
└────┴────────────────┴───────────┴─────────────────┘
*ST*
──────────
    *2 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, 
dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita 
creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei 
cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar 
individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
──────────

    E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv
*T*

┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni    │Cadrul legal  │Documentele           │
│crt.│supuse        │              │justificative         │
│    │controlului   │              │                      │
│    │financiar     │              │                      │
│    │preventiv     │              │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│0   │1             │2             │3                     │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 2.195│                      │
│    │              │/2002 (1);    │                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │500/2002 (21);│                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │346/2004 (26);│- bugetul;            │
│    │              │- Legea nr.   │- strategia anuală a  │
│    │              │273/2006 (30);│achiziţiilor publice/ │
│    │              │- Legea nr. 98│sectoriale;           │
│    │              │/2016 (40);   │- programul           │
│    │Strategie de  │- Legea nr. 99│achiziţiilor publice/ │
│1.  │contractare   │/2016 (41);   │sectoriale            │
│    │pentru        │- Legea nr.   │la nivel de proiect   │
│    │achiziţia     │101/2016 (43);│(în cazul proiectelor │
│    │publică/      │- legile      │finanţate din fonduri │
│    │sectorială    │bugetare      │nerambursabile şi/sau │
│    │              │anuale;       │proiectelor de        │
│    │              │- Ordonanţa   │cercetare-dezvoltare);│
│    │              │Guvernului nr.│- referatele de       │
│    │              │119/1999 (48);│necesitate;           │
│    │              │- Hotărârea   │- alte acte specifice │
│    │              │Guvernului nr.│privind documentarea  │
│    │              │394/2016 (89);│şi fundamentarea      │
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│    │              │- Hotărârea   │deciziilor din etapa  │
│    │              │Guvernului nr.│de                    │
│    │              │395/2016 (90);│planificare/pregătire │
│    │              │- Ordinul     │a achiziţiei publice/ │
│    │              │preşedintelui │sectoriale.           │
│    │              │Agenţiei      │                      │
│    │              │Naţionale     │                      │
│    │              │pentru        │                      │
│    │              │Achiziţii     │                      │
│    │              │Publice       │                      │
│    │              │nr. 281/2016  │                      │
│    │              │(105);        │                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │213/1998 (16);│- bugetul;            │
│    │              │- Legea nr.   │- actul de desemnare a│
│    │              │500/2002 (21);│comisiei de           │
│    │Strategie de  │- Legea nr.   │coordonare şi         │
│2.  │contractare   │273/2006 (30);│supervizare pentru    │
│    │pentru        │- Legea nr.   │pregătirea            │
│    │concesiunea de│100/2016 (42);│şi planificarea       │
│    │lucrări       │- Legea nr.   │contractului;         │
│    │sau servicii  │101/2016 (43);│- studiul de          │
│    │              │- Ordonanţa   │fundamentare a        │
│    │              │Guvernului nr.│deciziei de           │
│    │              │119/1999 (48);│concesionare/referatul│
│    │              │- Hotărârea   │de necesitate şi      │
│    │              │Guvernului nr.│oportunitate;         │
│    │              │867/2016 (92);│- modelul financiar,  │
│    │              │- alte acte   │dacă este cazul;      │
│    │              │normative     │- alte documente      │
│    │              │specifice.    │specifice.            │
│    │              │              │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │              │- strategia anuală de │
│    │              │              │achiziţii publice/    │
│    │              │              │sectoriale;           │
│    │              │              │- programul anual al  │
│    │              │              │achiziţiilor publice/ │
│    │              │- Regulamentul│sectoriale;           │
│    │              │(CE) nr. 2.195│- programul           │
│    │              │/2002 (1);    │achiziţiilor publice/ │
│    │              │- Legea nr.   │sectoriale            │
│    │              │500/2002 (21);│la nivel de proiect   │
│    │              │- Legea nr.   │(în cazul proiectelor │
│    │              │346/2004 (26);│finanţate din fonduri │
│    │              │- Legea nr.   │nerambursabile şi/sau │
│    │              │273/2006 (30);│proiectelor de        │
│    │Model de      │- Legea nr. 98│cercetare-dezvoltare);│
│    │acord-cadru   │/2016 (40);   │- strategia de        │
│3.  │de achiziţie  │- Legea nr. 99│contractare/nota      │
│    │publică/      │/2016 (41);   │justificativă privind │
│    │sectorială    │- Legea nr.   │selectarea procedurii │
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│    │inclus în     │101/2016 (43);│de achiziţie;         │
│    │documentaţia  │- legile      │- nota privind        │
│    │de            │bugetare      │calculul valorii      │
│    │atribuire     │anuale;       │estimate              │
│    │              │- Ordonanţa   │minime şi maxime, în  │
│    │              │Guvernului nr.│cazul în care nu este │
│    │              │119/1999 (48);│necesară întocmirea   │
│    │              │- Hotărârea   │unei strategii de     │
│    │              │Guvernului nr.│contractare;          │
│    │              │395/2006 (90);│- fişa obiectivului/  │
│    │              │- Ordinul     │proiectului/categoriei│
│    │              │preşedintelui │de investiţii, dacă   │
│    │              │Agenţiei      │este cazul;           │
│    │              │Naţionale     │- lista detaliată     │
│    │              │pentru        │pentru alte cheltuieli│
│    │              │Achiziţii     │de                    │
│    │              │Publice       │investiţii, dacă este │
│    │              │nr. 281/2016  │cazul;                │
│    │              │(105);        │- acordul sau         │
│    │              │- alte acte   │convenţia de finanţare│
│    │              │normative     │externă, dacă este    │
│    │              │specifice.    │cazul;                │
│    │              │              │- contractul/decizia/ │
│    │              │              │ordinul de finanţare, │
│    │              │              │dacă este cazul;      │
│    │              │              │- actul de aprobare a │
│    │              │              │documentaţiei tehnico-│
│    │              │              │economice a           │
│    │              │              │obiectivului de       │
│    │              │              │investiţii,           │
│    │              │              │dacă este cazul;      │
│    │              │              │- documentaţia de     │
│    │              │              │atribuire;            │
│    │              │              │- anunţul de intenţie,│
│    │              │              │dacă este cazul;      │
│    │              │              │- anunţul de          │
│    │              │              │participare/          │
│    │              │              │simplificat/de        │
│    │              │              │concurs, anunţul de   │
│    │              │              │intenţie valabil în   │
│    │              │              │mod                   │
│    │              │              │continuu sau invitaţia│
│    │              │              │de participare;       │
│    │              │              │- alte documente      │
│    │              │              │specifice.            │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 2.195│                      │
│    │              │/2002 (1);    │                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │500/2002 (21);│                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │346/2004 (26);│                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │273/2006 (30);│                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
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│    │              │287/2009 (33);│                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │105/2011 (37);│                      │
│    │              │- Legea nr. 72│                      │
│    │              │/2013 (38);   │                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │227/2015 (39);│- bugetul;            │
│    │              │- Legea nr. 98│- strategia anuală de │
│    │              │/2016 (40);   │achiziţii publice/    │
│    │              │- Legea nr. 99│sectoriale;           │
│    │              │/2016 (41);   │- programul anual al  │
│    │              │- Legea nr.   │achiziţiilor publice/ │
│    │              │101/2016 (43);│sectoriale;           │
│    │              │- legile      │- programul           │
│    │              │bugetare      │achiziţiilor publice/ │
│    │              │anuale;       │sectoriale            │
│    │              │- Ordonanţa   │la nivel de proiect   │
│    │              │Guvernului nr.│(în cazul proiectelor │
│    │              │119/1999 (48);│finanţate din fonduri │
│    │              │- Ordonanţa   │nerambursabile şi/sau │
│    │Model de      │Guvernului nr.│proiectelor de        │
│    │contract de   │13/2011 (53); │cercetare-dezvoltare);│
│4.  │achiziţie     │- Ordonanţa de│- strategia de        │
│    │publică/      │urgenţă a     │contractare/nota      │
│    │sectorială    │Guvernului    │justificativă privind │
│    │inclus în     │nr. 30/2006   │selectarea procedurii │
│    │documentaţia  │(56);         │de achiziţie;         │
│    │de            │- Ordonanţa de│- nota privind        │
│    │atribuire     │urgenţă a     │calculul valorii      │
│    │              │Guvernului    │estimate,             │
│    │              │nr. 64/2009   │în cazul în care nu   │
│    │              │(59);         │este necesară         │
│    │              │- Ordonanţa de│întocmirea unei       │
│    │              │urgenţă a     │strategii de          │
│    │              │Guvernului    │contractare;          │
│    │              │nr. 66/2011   │- fişa obiectivului/  │
│    │              │(61);         │proiectului/categoriei│
│    │              │- Hotărârea   │de investiţii, dacă   │
│    │              │Guvernului nr.│este cazul;           │
│    │              │264/2003 (70);│- lista detaliată     │
│    │              │- Hotărârea   │pentru alte cheltuieli│
│    │              │Guvernului nr.│de investiţii, dacă   │
│    │              │759/2007 (76);│este cazul;           │
│    │              │- Hotărârea   │- actul de aprobare a │
│    │              │Guvernului nr.│documentaţiei         │
│    │              │363/2010 (80);│tehnico-economice a   │
│    │              │- Hotărârea   │obiectivului de       │
│    │              │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│    │              │875/2011 (83);│cazul;                │
│    │              │- Hotărârea   │- acordul sau         │
│    │              │Guvernului nr.│convenţia de finanţare│
│    │              │921/2011 (84);│externă, dacă este    │
│    │              │- Hotărârea   │cazul;                │
│    │              │Guvernului nr.│- contractul/decizia/ │
│    │              │218/2012 (85);│ordinul de finanţare; │
│    │              │- Hotărârea   │- documentaţia de     │
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│    │              │Guvernului nr.│atribuire;            │
│    │              │398/2015 (86);│- anunţul de intenţie,│
│    │              │- Hotărârea   │dacă este cazul;      │
│    │              │Guvernului nr.│- anunţul de          │
│    │              │394/2016 (89);│participare/          │
│    │              │- Hotărârea   │simplificat/de        │
│    │              │Guvernului nr.│concurs, anunţul de   │
│    │              │395/2016 (90);│intenţie valabil în   │
│    │              │- Hotărârea   │mod                   │
│    │              │Guvernului nr.│continuu sau invitaţia│
│    │              │907/2016 (93);│de participare;       │
│    │              │- Ordinul     │- alte documente      │
│    │              │ministrului   │specifice.            │
│    │              │finanţelor    │                      │
│    │              │publice       │                      │
│    │              │nr. 1.792/2002│                      │
│    │              │(94);         │                      │
│    │              │- Ordinul     │                      │
│    │              │preşedintelui │                      │
│    │              │Agenţiei      │                      │
│    │              │Naţionale     │                      │
│    │              │pentru        │                      │
│    │              │Achiziţii     │                      │
│    │              │Publice       │                      │
│    │              │nr. 281/2016  │                      │
│    │              │(105);        │                      │
│    │              │- acordul sau │                      │
│    │              │convenţia de  │                      │
│    │              │finanţare     │                      │
│    │              │externă şi    │                      │
│    │              │legea de      │                      │
│    │              │ratificare/   │                      │
│    │              │hotărârea     │                      │
│    │              │Guvernului de │                      │
│    │              │aprobare;     │                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │              │- bugetul;            │
│    │              │              │- strategia de        │
│    │              │              │contractare; sau      │
│    │              │              │- nota justificativă/ │
│    │              │              │studiul de            │
│    │              │- Legea nr.   │fundamentare          │
│    │              │213/1998 (16);│privind selectarea    │
│    │              │- Legea nr.   │procedurii de         │
│    │Model de      │500/2002 (21);│achiziţie;            │
│    │contract de   │- Legea nr.   │- nota privind        │
│    │concesiune de │273/2006 (30);│calculul valorii      │
│5.  │lucrări       │- Legea nr.   │estimate,             │
│    │sau servicii  │100/2016 (42);│dacă este cazul;      │
│    │inclus în     │- Legea nr.   │- fişa obiectivului/  │
│    │documentaţia  │101/2016 (43);│proiectului/categoriei│
│    │de            │- Ordonanţa   │de investiţii, dacă   │
│    │atribuire     │Guvernului nr.│este cazul;           │
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│    │(entitatea    │119/1999 (48);│- lista detaliată     │
│    │publică este  │- Hotărârea   │pentru alte cheltuieli│
│    │concedent)    │Guvernului nr.│de                    │
│    │              │867/2016 (92);│investiţii, dacă este │
│    │              │- alte acte   │cazul;                │
│    │              │normative     │- actul de aprobare a │
│    │              │specifice.    │documentaţiei tehnico-│
│    │              │              │economice a           │
│    │              │              │obiectivului de       │
│    │              │              │investiţii,           │
│    │              │              │dacă este cazul;      │
│    │              │              │- acordul sau         │
│    │              │              │convenţia de finanţare│
│    │              │              │externă, dacă este    │
│    │              │              │cazul;                │
│    │              │              │- contractul/decizia/ │
│    │              │              │ordinul de finanţare; │
│    │              │              │- documentaţia de     │
│    │              │              │atribuire;            │
│    │              │              │- anunţul de intenţie,│
│    │              │              │dacă este cazul;      │
│    │              │              │- anunţul de          │
│    │              │              │concesionare;         │
│    │              │              │- alte documente      │
│    │              │              │specifice.            │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │              │- strategia anuală de │
│    │              │              │achiziţii publice/    │
│    │              │              │sectoriale;           │
│    │              │              │- programul anual al  │
│    │              │              │achiziţiilor publice/ │
│    │              │              │sectoriale;           │
│    │              │              │- programul           │
│    │              │              │achiziţiilor publice/ │
│    │              │              │sectoriale            │
│    │              │              │la nivel de proiect   │
│    │              │              │(în cazul proiectelor │
│    │              │              │finanţate din fonduri │
│    │              │              │nerambursabile şi/sau │
│    │              │- Regulamentul│proiectelor de        │
│    │              │(CE) nr. 2.195│cercetare-dezvoltare);│
│    │              │/2002 (1);    │- strategia de        │
│    │              │- Legea nr.   │contractare/nota      │
│    │              │500/2002 (21);│justificativă privind │
│    │              │- Legea nr.   │selectarea procedurii │
│    │              │346/2004 (26);│de achiziţie;         │
│    │              │- Legea nr.   │- nota privind        │
│    │              │273/2006 (30);│calculul valorii      │
│    │              │- Legea nr. 98│estimate              │
│    │              │/2016 (40);   │minime şi maxime, în  │
│    │              │- Legea nr. 99│cazul în care nu este │
│6.  │Acord-cadru de│/2016 (41);   │necesară întocmirea   │
│    │achiziţie     │- Legea nr.   │unei strategii de     │
│    │publică/      │101/2016 (43);│contractare;          │
│    │sectorială    │- legile      │- fişa obiectivului/  │
│    │              │bugetare      │proiectului/categoriei│
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│    │              │anuale;       │de investiţii, dacă   │
│    │              │- Ordonanţa   │este cazul;           │
│    │              │Guvernului nr.│- lista detaliată     │
│    │              │119/1999 (48);│pentru alte cheltuieli│
│    │              │- Hotărârea   │de                    │
│    │              │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│    │              │394/2016 (89);│cazul;                │
│    │              │- Hotărârea   │- acordul sau         │
│    │              │Guvernului nr.│convenţia de finanţare│
│    │              │395/2016 (90);│externă, dacă este    │
│    │              │- Ordinul     │cazul;                │
│    │              │preşedintelui │- contractul/decizia/ │
│    │              │Agenţiei      │ordinul de finanţare, │
│    │              │Naţionale     │dacă este cazul;      │
│    │              │pentru        │- actul de aprobare a │
│    │              │Achiziţii     │documentaţiei tehnico-│
│    │              │Publice       │economice a           │
│    │              │nr. 281/2016  │obiectivului de       │
│    │              │(105);        │investiţii, dacă      │
│    │              │- alte acte   │este cazul;           │
│    │              │normative     │- documentaţia de     │
│    │              │specifice.    │atribuire completă,   │
│    │              │              │aşa                   │
│    │              │              │cum a fost publicată  │
│    │              │              │în SEAP, clarificări/ │
│    │              │              │erate la documentaţia │
│    │              │              │de atribuire, dacă    │
│    │              │              │este cazul;           │
│    │              │              │- actul de numire/    │
│    │              │              │desemnare a comisiei  │
│    │              │              │de                    │
│    │              │              │evaluare/negociere sau│
│    │              │              │a juriului;           │
│    │              │              │- contestaţii la      │
│    │              │              │documentaţia de       │
│    │              │              │atribuire,            │
│    │              │              │dacă este cazul, şi   │
│    │              │              │documentele privind   │
│    │              │              │soluţionarea;         │
│    │              │              │- anunţul de          │
│    │              │              │participare/          │
│    │              │              │simplificat/de        │
│    │              │              │concurs, publicate în │
│    │              │              │SEAP/anunţul de       │
│    │              │              │intenţie valabil în   │
│    │              │              │mod continuu sau      │
│    │              │              │invitaţia de          │
│    │              │              │participare, erate,   │
│    │              │              │clarificări publicate,│
│    │              │              │dacă este cazul;      │
│    │              │              │- oferta/ofertele     │
│    │              │              │desemnată/desemnate   │
│    │              │              │câştigătoare şi       │
│    │              │              │clarificările aferente│
│    │              │              │ofertei/ ofertelor,   │
│    │              │              │dacă este cazul;      │
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│    │              │              │- raportul procedurii │
│    │              │              │de atribuire;         │
│    │              │              │- comunicările către  │
│    │              │              │ofertanţi a           │
│    │              │              │rezultatului aplicării│
│    │              │              │procedurii;           │
│    │              │              │- documentul privind  │
│    │              │              │soluţionarea          │
│    │              │              │contestaţiilor privind│
│    │              │              │rezultatul            │
│    │              │              │procedurii de         │
│    │              │              │atribuire, dacă este  │
│    │              │              │cazul;                │
│    │              │              │- alte documente      │
│    │              │              │specifice.            │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 2.195│                      │
│    │              │/2002 (1);    │                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │500/2002 (21);│                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │346/2004 (26);│- acordul-cadru de    │
│    │              │- Legea nr.   │achiziţie publică/    │
│    │              │273/2006 (30);│sectorială şi actele  │
│    │              │- Legea nr. 98│adiţionale anterioare,│
│    │Act adiţional │/2016 (40);   │dacă este cazul;      │
│    │la            │- Legea nr. 99│- documentele         │
│7.  │acordul-cadru │/2016 (41);   │achiziţiei iniţiale,  │
│    │de            │- Legea nr.   │prin                  │
│    │achiziţie     │101/2016 (43);│care se face dovada   │
│    │publică/      │- legile      │prevederilor privind  │
│    │sectorială    │bugetare      │posibilitatea de      │
│    │              │anuale;       │modificare a          │
│    │              │- Ordonanţa   │acordului-            │
│    │              │Guvernului nr.│cadru;                │
│    │              │119/1999 (48);│- nota justificativă  │
│    │              │- Hotărârea   │care însoţeşte        │
│    │              │Guvernului nr.│propunerea de act     │
│    │              │394/2016 (89);│adiţional privind     │
│    │              │- Hotărârea   │necesitatea           │
│    │              │Guvernului nr.│modificării           │
│    │              │395/2016 (90);│acordului-cadru;      │
│    │              │- Ordinul     │- alte documente      │
│    │              │preşedintelui │specifice.            │
│    │              │Agenţiei      │                      │
│    │              │Naţionale     │                      │
│    │              │pentru        │                      │
│    │              │Achiziţii     │                      │
│    │              │Publice       │                      │
│    │              │nr. 281/2016  │                      │
│    │              │(105);        │                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
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│    │              │              │- programul de        │
│    │              │              │investiţii publice,   │
│    │              │              │dacă                  │
│    │              │              │este cazul;           │
│    │              │              │- actul de aprobare a │
│    │              │              │documentaţiei tehnico-│
│    │              │              │economice a           │
│    │              │- Legea nr.   │obiectivului/         │
│    │Document de   │500/2002 (21);│proiectului de        │
│    │actualizare   │- Legea nr.   │investiţii sau a      │
│    │a valorii     │273/2006 (30);│documentaţiei de      │
│8.  │obiectivului/ │- Ordonanţa   │avizare a             │
│    │proiectului de│Guvernului nr.│lucrărilor de         │
│    │investiţii şi │119/1999 (48);│intervenţii;          │
│    │a             │- Hotărârea   │- fişa obiectivului/  │
│    │lucrărilor de │Guvernului nr.│proiectului de        │
│    │intervenţii,  │907/2016 (93);│investiţii, dacă este │
│    │în funcţie    │- alte acte   │cazul;                │
│    │de evoluţia   │normative     │- devizul general al  │
│    │indicilor     │specifice.    │obiectivului/         │
│    │de preţuri    │              │proiectului de        │
│    │              │              │investiţii sau al     │
│    │              │              │lucrărilor            │
│    │              │              │de intervenţii;       │
│    │              │              │- angajamentele legale│
│    │              │              │încheiate;            │
│    │              │              │- situaţia plăţilor   │
│    │              │              │efectuate conform     │
│    │              │              │evidenţelor contabile │
│    │              │              │până la data          │
│    │              │              │actualizării;         │
│    │              │              │- situaţia restului de│
│    │              │              │executat la data      │
│    │              │              │actualizării;         │
│    │              │              │- baza de date        │
│    │              │              │statistice a          │
│    │              │              │Institutului          │
│    │              │              │Naţional de           │
│    │              │              │Statistică;           │
│    │              │              │- nota de calcul al   │
│    │              │              │actualizării;         │
│    │              │              │- alte documente      │
│    │              │              │specifice.            │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr. 15│                      │
│    │              │/1994 (13);   │                      │
│    │              │- Ordonanţa   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │19/1995 (46); │- nota privind starea │
│    │Proces-verbal │- Ordonanţa   │tehnică a mijlocului  │
│    │de            │Guvernului nr.│fix propus a fi scos  │
│9.  │scoatere din  │119/1999 (48);│din funcţiune;        │
│    │funcţiune     │- Ordonanţa   │- actul constatator al│
│    │a mijlocului  │Guvernului nr.│avariei;              │
│    │fix/de        │112/2000 (49);│- devizul estimativ al│
│    │declasare a   │- Hotărârea   │reparaţiei capitale;  │
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│    │unor          │Guvernului nr.│- nota justificativă  │
│    │bunuri        │909/1997 (68);│privind descrierea    │
│    │materiale     │- Ordinul     │degradării bunurilor  │
│    │              │ministrului   │materiale;            │
│    │              │finanţelor    │- alte acte           │
│    │              │publice       │justificative.        │
│    │              │nr. 2.634/2015│                      │
│    │              │(104);        │                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr. 82│                      │
│    │              │/1991 (12);   │                      │
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │500/2002 (21);│                      │
│    │Decont privind│- Legea nr.   │- actul intern de     │
│    │cheltuielile  │273/2006 (30);│decizie privind       │
│    │ocazionate    │- Decretul nr.│organizarea acţiunii  │
│    │de organizarea│209/1976 (44);│de protocol, a        │
│10. │acţiunilor de │- Ordonanţa   │manifestării cu       │
│    │protocol,     │Guvernului nr.│caracter              │
│    │a             │119/1999 (48);│cultural-ştiinţific   │
│    │manifestărilor│- Ordonanţa   │sau a acţiunii cu     │
│    │cu            │Guvernului nr.│caracter specific;    │
│    │caracter      │80/2001 (50); │- documente specifice │
│    │cultural-     │- Hotărârea   │diferitelor categorii │
│    │ştiinţific sau│Guvernului nr.│de cheltuieli;        │
│    │a altor       │552/1991 (65);│- alte documente      │
│    │acţiuni cu    │- Ordinul     │specifice.            │
│    │caracter      │ministrului   │                      │
│    │specific      │finanţelor    │                      │
│    │              │publice       │                      │
│    │              │nr. 1.792/2002│                      │
│    │              │(94);         │                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │500/2002 (21);│                      │
│    │Decont de     │- Legea nr.   │- actul intern de     │
│    │cheltuieli    │273/2006 (30);│decizie privind       │
│11. │privind       │- Decretul nr.│deplasarea            │
│    │deplasarea în │209/1976 (44);│în străinătate;       │
│    │străinătate   │- Ordonanţa   │- documente specifice │
│    │pentru        │Guvernului nr.│diferitelor categorii │
│    │îndeplinirea  │119/1999 (48);│de cheltuieli;        │
│    │unor          │- Hotărârea   │- alte documente      │
│    │misiuni cu    │Guvernului nr.│specifice.            │
│    │caracter      │518/1995 (66);│                      │
│    │temporar      │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr.   │                      │
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│    │              │500/2002 (21);│- actul intern de     │
│    │Decont de     │- Legea nr.   │decizie privind       │
│    │cheltuieli    │273/2006 (30);│deplasarea            │
│    │privind       │- Decretul nr.│în ţară sau, după caz,│
│12. │justificarea  │209/1976 (44);│referatul aprobat     │
│    │avansului     │- Ordonanţa   │privind achiziţia     │
│    │acordat       │Guvernului nr.│directă;              │
│    │pentru        │119/1999 (48);│- documente           │
│    │deplasări în  │- Hotărârea   │justificative         │
│    │ţară şi/sau   │Guvernului    │specifice             │
│    │pentru        │nr. 1.860/    │diferitelor categorii │
│    │achiziţii prin│2006 (73);    │de cheltuieli;        │
│    │cumpărare     │- Hotărârea   │- alte documente      │
│    │directă       │Guvernului nr.│specifice.            │
│    │              │395/2016 (90);│                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr. 32│                      │
│    │              │/1994 (14);   │- nota de fundamentare│
│    │Contract de   │- Legea nr.   │a contractului de     │
│13. │sponsorizare  │500/2002 (21);│sponsorizare;         │
│    │în care       │- Legea nr.   │- documentaţia        │
│    │entitatea     │273/2006 (30);│specifică privind     │
│    │publică       │- Ordonanţa   │derularea             │
│    │este          │Guvernului nr.│operaţiunii de        │
│    │beneficiar al │119/1999 (48);│sponsorizare;         │
│    │sponsorizării │- alte acte   │- alte documente      │
│    │              │normative     │specifice.            │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr.   │                      │
│    │              │500/2002 (21);│- nota de fundamentare│
│    │Act de        │- Legea nr.   │a actului de donaţie; │
│14. │donaţie, în   │273/2006 (30);│- documentaţia        │
│    │care entitatea│- Legea nr.   │specifică privind     │
│    │publică       │287/2009 (33);│derularea             │
│    │are calitatea │- Ordonanţa   │operaţiunii de        │
│    │de            │Guvernului nr.│donaţie;              │
│    │donatar       │119/1999 (48);│- alte documente      │
│    │              │- alte acte   │specifice.            │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Legea nr. 82│                      │
│    │              │/1991 (12);   │- decontul de         │
│    │              │- Legea nr.   │cheltuieli prezentat  │
│    │Dispoziţie de │500/2002 (21);│de                    │
│15. │încasare      │- Legea nr.   │titularul de avans;   │
│    │către casierie│273/2006 (30);│- decizia de imputare;│
│    │              │- Decretul nr.│- alte acte din care  │
│    │              │209/1976 (44);│rezultă obligaţii de  │
│    │              │- Ordonanţa   │plată în sarcina unor │
│    │              │Guvernului nr.│persoane;             │
│    │              │119/1999 (48);│- alte documente      │
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│    │              │- alte acte   │specifice.            │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 1.828│                      │
│    │              │/2006 (2);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 498/ │                      │
│    │              │2007 (3);     │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 966/ │                      │
│    │              │2012 (4);     │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.300│                      │
│    │              │/2013 (5);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.301│                      │
│    │              │/2013 (6);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 1.303│                      │
│    │              │/2013 (7);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.304│                      │
│    │              │/2013 (8);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.305│                      │
│    │              │/2013 (9);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 508/ │                      │
│    │              │2014 (10);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 809/ │                      │
│    │              │2014 (11);    │- bugetul;            │
│    │              │- Legea nr.   │- contractul/decizia/ │
│16. │Cerere de     │500/2002 (21);│ordinul de finanţare; │
│    │prefinanţare  │- Legea nr.   │- prognoza fluxului de│
│    │              │273/2006 (30);│prefinanţare;         │
│    │              │- Legea nr.   │- copie extras cont   │
│    │              │105/2011 (37);│disponibil din fonduri│
│    │              │- legile      │europene;             │
│    │              │bugetare      │- copie extras cont   │
│    │              │anuale;       │trezorerie;           │
│    │              │- Ordonanţa   │- alte documente      │
│    │              │Guvernului nr.│specifice.            │
│    │              │119/1999 (48);│                      │
│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 63/1999   │                      │
│    │              │(54);         │                      │
│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 64/2009   │                      │
│    │              │(59);         │                      │
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│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 74/2009   │                      │
│    │              │(60);         │                      │
│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 40/2015   │                      │
│    │              │(63);         │                      │
│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 49/2015   │                      │
│    │              │(64);         │                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │264/2003 (70);│                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │759/2007 (76);│                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │442/2009 (79);│                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │93/2016 (88); │                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │640/2016 (91);│                      │
│    │              │- Ordinul     │                      │
│    │              │ministrului   │                      │
│    │              │finanţelor    │                      │
│    │              │publice       │                      │
│    │              │nr. 1.792/2002│                      │
│    │              │(94);         │                      │
│    │              │- Ordinul     │                      │
│    │              │ministrului   │                      │
│    │              │agriculturii  │                      │
│    │              │şi            │                      │
│    │              │dezvoltării   │                      │
│    │              │rurale nr. 16/│                      │
│    │              │2010 (101);   │                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 1.828│                      │
│    │              │/2006 (2);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 498/ │                      │
│    │              │2007 (3);     │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 966/ │                      │
│    │              │2012 (4);     │                      │
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│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.300│                      │
│    │              │/2013 (5);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.301│                      │
│    │              │/2013 (6);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 1.303│                      │
│    │              │/2013 (7);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.304│                      │
│    │              │/2013 (8);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(UE) nr. 1.305│                      │
│    │              │/2013 (9);    │                      │
│    │              │- Regulamentul│                      │
│    │              │(CE) nr. 508/ │                      │
│    │              │2014 (10);    │- bugetul;            │
│    │              │- Regulamentul│- contractul/decizia/ │
│    │              │(UE) nr. 809/ │ordinul de finanţare; │
│    │              │2014 (11);    │- nota justificativă; │
│    │              │- Legea nr.   │- declaraţia de       │
│17. │Cerere de     │500/2002 (21);│cheltuieli;           │
│    │fonduri       │- Legea nr.   │- cash-flow-ul sumelor│

│    │europene      │273/2006 (30);│previzionate;         │
│    │              │- Legea nr.   │- raportarea          │
│    │              │105/2011 (37);│financiară;           │
│    │              │- legile      │- raportul asupra     │
│    │              │bugetare      │progresului           │
│    │              │anuale;       │înregistrat;          │
│    │              │- Ordonanţa   │- situaţia            │
│    │              │Guvernului nr.│cofinanţării de la    │
│    │              │119/1999 (48);│bugetul de            │
│    │              │- Ordonanţa de│stat;                 │
│    │              │urgenţă a     │- reconcilierea       │
│    │              │Guvernului    │bancară;              │
│    │              │nr. 63/1999   │- copie extras cont   │
│    │              │(54);         │trezorerie;           │
│    │              │- Ordonanţa de│- alte documente      │
│    │              │urgenţă a     │specifice.            │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 64/2009   │                      │
│    │              │(59);         │                      │
│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 74/2009   │                      │
│    │              │(60);         │                      │
│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 40/2015   │                      │
│    │              │(63);         │                      │
│    │              │- Ordonanţa de│                      │
│    │              │urgenţă a     │                      │
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│    │              │Guvernului    │                      │
│    │              │nr. 49/2015   │                      │
│    │              │(64);         │                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │264/2003 (70);│                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │759/2007 (76);│                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │442/2009 (79);│                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │93/2016 (88); │                      │
│    │              │- Hotărârea   │                      │
│    │              │Guvernului nr.│                      │
│    │              │640/2016 (91);│                      │
│    │              │- Ordinul     │                      │
│    │              │ministrului   │                      │
│    │              │finanţelor    │                      │
│    │              │publice       │                      │
│    │              │nr. 1.792/2002│                      │
│    │              │(94);         │                      │
│    │              │- Ordinul     │                      │
│    │              │ministrului   │                      │
│    │              │agriculturii  │                      │
│    │              │şi            │                      │
│    │              │dezvoltării   │                      │
│    │              │rurale nr. 16/│                      │
│    │              │2010 (101);   │                      │
│    │              │- alte acte   │                      │
│    │              │normative     │                      │
│    │              │specifice.    │                      │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │              │              │- nota de fundamentare│
│    │              │- Legea nr.   │/nota de prezentare;  │
│    │              │500/2002 (21);│- situaţiile/         │
│    │              │- Legea nr.   │rapoartele de         │
│    │              │273/2006 (30);│cheltuieli,           │
│    │              │- Legea de    │documentele necesare  │
│    │              │ratificare a  │în vederea efectuării │
│    │              │acordului de  │tragerii, conform     │
│    │Cerere de     │împrumut      │prevederilor          │
│    │tragere şi    │extern;       │acordurilor           │
│18. │cerere de     │- legile      │de împrumut şi/sau    │
│    │alimentare a  │bugetare      │acordurilor           │
│    │contului      │anuale;       │subsidiare;           │
│    │special în    │- Ordonanţa   │- contractele interne │
│    │cadrul        │Guvernului nr.│sau externe,          │
│    │împrumuturilor│119/1999 (48);│facturile, ordinele de│
│    │externe       │- Ordonanţa de│plată prin care s-au  │
│    │              │urgenţă a     │efectuat plăţi în     │
│    │              │Guvernului    │cadrul procedurilor de│
│    │              │nr. 64/2007   │refinanţare, dacă este│
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│    │              │(58);         │cazul;                │
│    │              │- Procedura   │- certificatul de     │
│    │              │finanţatorului│conformitate, dacă    │
│    │              │extern cu     │este                  │
│    │              │privire la    │cazul;                │
│    │              │tragerile din │- notificarea privind │
│    │              │împrumut;     │intrarea în           │
│    │              │- alte acte   │efectivitate a        │
│    │              │normative     │împrumutului, emisă de│
│    │              │specifice.    │finanţator;           │
│    │              │              │- acordul de împrumut/│
│    │              │              │contractul de         │
│    │              │              │finanţare/refinanţare │
│    │              │              │şi amendamentele      │
│    │              │              │convenite;            │
│    │              │              │- acordul subsidiar,  │
│    │              │              │dacă este cazul;      │
│    │              │              │- bugetul, dacă este  │
│    │              │              │cazul;                │
│    │              │              │- alte documente      │
│    │              │              │specifice.            │
└────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
*ST*

    F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul 
general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
    
     LISTĂ DE VERIFICARE
     CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE
     Cod A.1
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru      │
│    │deschiderea creditelor bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota de fundamentare/Situaţia  │
│1.2.│privind obligaţiile de plată     │
│    │scadente în perioadă,            │
│    │conform prevederilor legale în   │
│    │vigoare                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la     │
│    │sfârşitul lunii precedente       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Solicitările ordonatorilor     │
│1.4.│principali, secundari şi/sau     │
│    │terţiari, după caz, pentru       │
│    │repartizarea de credite bugetare │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare   │
│    │deschise şi neutilizate          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Fişele cu specimenele de       │
│1.7.│semnături pentru persoanele      │
│    │abilitate să semneze cererile    │
│    │pentru deschiderea de credite    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Alte documente specifice din   │
│1.8.│care rezultă obligaţii de plată  │
│    │scadente în perioada             │
│    │pentru care se solicită          │
│    │deschiderea de credite bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de  │
│    │credite bugetare                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Completarea corectă a cererii    │
│3.  │pentru deschiderea de credite    │
│    │bugetare cu privire la:          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de    │
│    │credite bugetare                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere       │
│    │deschiderea de credite bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Corespondenţa dintre suma      │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│    │detalierea pe                    │
│    │subdiviziuni ale clasificaţiei   │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│    │formular                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│    │Încadrarea sumei pentru care se  │
│4.  │cere deschiderea de credite      │
│    │bugetare în:                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate    │
│    │conform clasificaţiei            │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Limitele lunare de cheltuieli  │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este   │
│    │cazul) sau în limita             │
│    │diminuată conform prevederilor   │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nivelul prevăzut în actul      │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii  │
│    │(când este cazul)                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota      │
│    │justificativă/fundamentare       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Stabilirea sumei pentru care se  │
│5.  │cere deschiderea de credite      │
│    │bugetare, ţinând cont            │
│    │de:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│    │neutilizate                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Utilizarea integrală a sumei   │
│5.2.│până la finele perioadei pentru  │
│    │care se solicită                 │
│    │deschiderea de credite bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea creditelor bugetare │
│    │solicitate în prevederile        │
│    │bugetului ordonatorului          │
│6.1.│de credite, repartizate pe       │
│    │trimestre, detaliate conform     │
│    │clasificaţiei bugetare,          │
│    │precum şi existenţa temeiului    │
│    │legal al sumelor care se solicită│
│    │pentru deschiderea               │
│    │de credite bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Stabilirea sumelor solicitate  │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│    │şi neutilizate                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Existenţa justificărilor,      │
│    │inclusiv cu privire la           │
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│    │ordonatorii principali, secundari│
│6.3.│şi terţiari, dacă este cazul,    │
│    │prin care ordonatorul principal  │
│    │argumentează că nu va            │
│    │înregistra în sold sume          │
│    │neutilizate la finele perioadei  │
│    │pentru care se solicită          │
│    │deschiderea de credite bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Respectarea dispoziţiilor      │
│6.4.│legale care reglementează        │
│    │efectuarea cheltuielilor         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│6.5.│cererea pentru deschiderea de    │
│    │credite bugetare cu              │
│    │cele existente în fişele cu      │
│    │specimene de semnături           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE
     SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE
     Cod A.2
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Solicitările ordonatorilor     │
│1.1.│principali, secundari şi/sau     │
│    │terţiari, după caz, pentru       │
│    │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│    │în dispoziţiile bugetare privind │
│1.2.│repartizarea                     │
│    │creditelor bugetare, pentru      │
│    │bugetul propriu şi bugetele      │
│    │ordonatorilor secundari,         │
│    │respectiv terţiari de credite    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de  │
│    │credite bugetare                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Fişele cu specimenele de       │
│1.5.│semnături pentru persoanele      │
│    │abilitate să semneze             │
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│    │dispoziţiile bugetare privind    │
│    │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Alte documente specifice din   │
│1.6.│care rezultă obligaţii de plată  │
│    │scadente în perioada             │
│    │pentru care se face repartizarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind    │
│    │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3.  │bugetare privind repartizarea    │
│    │creditelor bugetare              │
│    │cu privire la:                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor        │
│    │repartizate                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│    │formular                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumelor din         │
│    │dispoziţiile bugetare în         │
│4.1.│creditele bugetare aprobate      │
│    │ordonatorilor de credite,        │
│    │repartizate ordonatorului        │
│    │principal pe trimestre şi        │
│    │detaliate conform clasificaţiei  │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Sumele prevăzute pentru        │
│    │repartizare sunt cuprinse în     │
│4.2.│cererea pentru deschiderea de    │
│    │credite bugetare sau sunt        │
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│    │acoperite prin disponibilizări pe│
│    │seama redistribuirii de          │
│    │credite deschise anterior        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Existenţa justificărilor,      │
│    │inclusiv cu privire la           │
│    │ordonatorii secundari şi         │
│4.3.│terţiari, dacă este cazul, prin  │
│    │care ordonatorul principal       │
│    │argumentează că nu va            │
│    │înregistra sume neutilizate la   │
│    │finele perioadei pentru care se  │
│    │solicită repartizarea            │
│    │de credite                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei prevăzute     │
│    │pentru repartizare în cererea    │
│    │pentru deschiderea de            │
│4.4.│credite bugetare, nivelul        │
│    │dispoziţiei bugetare privind     │
│    │retragerea creditelor            │
│    │bugetare (când este cazul) şi în │
│    │solicitări/fundamentări/         │
│    │justificări                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind      │
│    │repartizarea creditelor          │
│    │bugetare cu cele existente în    │
│    │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
     NOTĂ:

     În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al 
dispoziţiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de 
verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi 
pentru borderoul centralizator în cauză.

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
     PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE
     Cod A.3
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota de fundamentare a         │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea  │
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│    │repartizării pe trimestre a      │
│    │creditelor bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentul pentru modificarea  │
│2.2.│repartizării pe trimestre a      │
│    │creditelor bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Încadrarea sumei cu care se      │
│3.  │modifică repartizările pe        │
│    │trimestre în:                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform       │
│    │clasificaţiei bugetare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota  │
│    │de fundamentare                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Dacă modificarea este în       │
│4.1.│competenţa de aprobare a         │
│    │Ministerului Finanţelor Publice  │
│    │sau a ordonatorilor principali/  │
│    │secundari, după caz              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Sumele propuse sunt prevăzute  │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│    │sunt respectate                  │
│    │prevederile Legii nr. 69/2010,   │
│    │când este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa propunerii de      │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce     │
│    │decurg din acţiuni şi            │
│    │sarcini noi sau reprogramate     │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│    │- Existenţa şi pertinenţa        │
│4.4.│justificărilor cu privire la     │
│    │nivelul propunerilor cuprinse    │
│    │în documentul de modificare      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor     │
│    │anterioare                       │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE
     Cod A.4
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru    │
│    │efectuarea virărilor de credite  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul pentru efectuarea   │
│    │virărilor de credite             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea sumei prevăzute a se  │
│    │vira în:                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Creditele repartizate pe an/   │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform   │
│    │clasificaţiei bugetare           │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de   │
│    │fundamentare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să nu contravină legii privind │
│    │finanţele publice, legii         │
│4.1.│responsabilităţii                │
│    │fiscal-bugetare, legilor bugetare│
│    │anuale sau actelor normative de  │
│    │rectificare                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să fie în concordanţă cu       │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│    │şi sarcini noi sau               │
│    │reprogramate                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea         │
│    │angajamentelor anterioare        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Existenţa de justificări,      │
│    │detalieri şi necesităţi privind  │
│    │execuţia, până la finele         │
│    │anului bugetar, a capitolului,   │
│4.4.│programului şi/sau subdiviziunii │
│    │clasificaţiei                    │
│    │bugetare de la care se propune   │
│    │disponibilizarea, respectiv a    │
│    │capitolului,                     │
│    │programului şi/sau subdiviziunii │
│    │clasificaţiei bugetare la care se│
│    │suplimentează                    │
│    │prevederile bugetare             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│    │de timp prevăzut de lege         │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE
     Cod A.5
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
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│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota de fundamentare a         │
│1.1.│propunerii pentru retragerea     │
│    │creditelor bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Situaţia disponibilului de     │
│1.3.│credite bugetare deschise, la    │
│    │data solicitării vizei           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Fişele cu specimenele de       │
│1.4.│semnături pentru persoanele      │
│    │abilitate să semneze             │
│    │dispoziţiile bugetare privind    │
│    │retragerea creditelor bugetare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind    │
│    │retragerea creditelor bugetare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3.  │bugetare privind retragerea      │
│    │creditelor bugetare cu           │
│    │privire la:                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Rubricile aferente instituţiei │
│    │publice care retrage creditele   │
│3.1.│bugetare/instituţiei             │
│    │publice căreia i se retrag       │
│    │creditele bugetare, inclusiv     │
│    │conturilor aferente şi           │
│    │unităţilor Trezoreriei Statului  │
│    │la care acestea sunt deschise    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe   │
│    │versoul formularului             │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│    │formular                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare  │
│    │deschise şi neutilizate          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│    │este temeinic justificată        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea operaţiunii de      │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│    │nivelul rezultat din             │
│    │nota de fundamentare             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea         │
│    │angajamentelor anterioare        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind      │
│    │retragerea creditelor            │
│    │bugetare cu cele existente în    │
│    │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
     Cod B.1
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice/sectoriale              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Programul achiziţiilor publice│
│     │/sectoriale la nivel de proiect │
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│1.4. │(în cazul                       │
│     │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau al│
│     │proiectelor de                  │
│     │cercetare-dezvoltare)           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Strategia de contractare, dacă│
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul sau convenţia de      │
│1.6. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentaţia de atribuire     │
│1.8. │completă, aşa cum a fost        │
│     │publicată în SEAP, clarificări  │
│     │la documentaţia de atribuire,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul, şi  │
│     │documentele privind             │
│     │soluţionarea                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Anunţul de participare/       │
│     │simplificat/de concurs publicat │
│1.10.│în SEAP/anunţul de intenţie     │
│     │valabil în mod continuu sau     │
│     │invitaţia de participare, erate,│
│     │clarificări publicate,          │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente       │
│     │ofertei, dacă este cazul        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de numire/desemnare a   │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere  │
│     │sau a juriului, după            │
│     │caz                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Procesul-verbal de deschidere │
│     │a ofertelor şi dovada           │
│     │transmiterii acestuia           │
│1.13.│candidaţilor (aplicabil         │
│     │procedurilor offline, dialog    │
│     │competitiv, negociere           │
│     │competitivă, parteneriat pentru │
│     │inovare, procedură simplificată │
│     │desfăşurată în mai              │
│     │multe etape)                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│1.14.│- Raportul procedurii de        │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele de soluţionare a  │
│1.15.│contestaţiilor privind          │
│     │rezultatul procedurii de        │
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de         │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului                │
│2.   │juridic/financiar-contabil/de   │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor,                      │
│     │aprobărilor, altor semnături,   │
│     │conform prevederilor legale şi  │
│     │procedurilor interne,           │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de achiziţie       │
│     │publică/sectorială              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament,                  │
│     │Propunerea de angajare a unei   │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │bugetare, Angajamentul          │
│     │bugetar individual/global       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Valoarea contractului să se     │
│     │încadreze în:                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să fie cuprins în strategia   │
│     │anuală de achiziţii publice/    │
│     │sectoriale şi în programul      │
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│     │anual al achiziţiilor publice/  │
│4.1. │sectoriale sau în programul     │
│     │achiziţiilor                    │
│     │publice/sectoriale la nivel de  │
│     │proiect (în cazul proiectelor   │
│     │finanţate din fonduri           │
│     │nerambursabile şi/sau al        │
│     │proiectelor de                  │
│     │cercetare-dezvoltare)           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Procedura de atribuire        │
│     │aplicată să fie cea stabilită   │
│     │în:                             │
│     │a) Strategia de contractare,    │
│4.2. │dacă este cazul, şi             │
│     │b) Programul anual al           │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
│     │sau Programul achiziţiilor      │
│     │publice/sectoriale la nivel de  │
│     │proiect, dacă nu este cazul să  │
│     │se întocmească                  │
│     │strategia de contractare,       │
│     │potrivit prevederilor legale    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectul contractului să se   │
│     │încadreze în categoria de       │
│     │cheltuieli considerate          │
│4.3. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ ordinului/deciziei de         │
│     │finanţare şi/sau acordului      │
│     │sau convenţiei de finanţare     │
│     │externă şi regulilor            │
│     │organismului finanţator         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să fie întocmit potrivit      │
│     │modelului de contract inclus în │
│     │documentaţia de atribuire       │
│     │cu toate clarificările şi       │
│     │modificările aduse de           │
│4.4. │autoritatea contractantă în     │
│     │perioada                        │
│     │de clarificări, completat cu    │
│     │datele din oferta declarată     │
│     │câştigătoare în raportul        │
│     │procedurii de atribuire; dacă   │
│     │apar alte modificări în         │
│     │avantajul autorităţii           │
│     │contractante, acestea sunt      │
│     │justificate printr-o notă       │
│     │separată                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a     │
│     │garanţiei de                    │
│     │participare                     │
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├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să prevadă dreptul autorităţii│
│     │contractante de denunţare       │
│4.6. │unilaterală a                   │
│     │contractului de achiziţie       │
│     │publică/sectorială, în          │
│     │condiţiile prevăzute de         │
│     │legislaţia                      │
│     │în materia achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Niciuna din clauzele          │
│     │obligatorii nu a fost           │
│4.7. │modificată, iar modificările    │
│     │efectuate                       │
│     │conform pct. 4.4 nu afectează   │
│     │caracterul general al           │
│     │contractului şi drepturile      │
│     │autorităţii contractante        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul de achiziţie       │
│     │publică/sectorială trebuie să   │
│     │cuprindă prevederi              │
│     │referitoare la:                 │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│4.8. │b) obiectul contractului;       │
│     │c) preţul/costul contractului;  │
│     │d) durata;                      │
│     │e) termenele de livrare/prestare│
│     │a activităţilor ce fac obiectul │
│     │contractului;                   │
│     │f) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea prevederilor        │
│     │legale;                         │
│     │g) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │h) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │i) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │j) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE
     Cod B.2
*T*
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┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Proiectul tehnic şi listele de│
│1.2. │evaluare şi selecţie aferente,  │
│     │întocmite de                    │
│     │compartimentele de specialitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul de parteneriat,       │
│1.4. │încheiat între liderul de       │
│     │proiect şi partenerii acestuia, │
│     │după caz                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Acordul de implementare       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Hotărârea comisiei de evaluare│
│1.6. │cu privire la proiectele        │
│     │selectate                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Programul, proiectul sau      │
│1.7. │acţiunea în care se încadrează  │
│     │solicitarea finanţării          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota de fundamentare şi       │
│1.8. │devizul de cheltuieli, aprobate │
│     │de ordonatorul de credite       │
│     │finanţator                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Raportul privind vizita la    │
│     │faţa locului                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Raportul de analiză a         │
│1.10.│conformităţii administrative şi │
│     │a eligibilităţii proiectului    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Scrisoarea de notificare      │
│1.11.│privind raportul de analiză a   │
│     │conformităţii proiectului       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Raportul de evaluare tehnică  │
│     │şi financiară                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota de avizare internă a     │
│1.13.│contractelor de finanţare/      │
│     │cofinanţare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│1.14.│- Decizia pentru aprobarea      │
│     │proiectelor selectate           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Fişa de fundamentare a        │
│     │proiectului                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului                │
│2.   │juridic/financiar-contabil/de   │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor,                      │
│     │aprobărilor, altor semnături,   │
│     │conform prevederilor legale şi  │
│     │procedurilor interne,           │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament,                  │
│     │Propunerea de angajare a unei   │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │bugetare, Angajamentul          │
│     │bugetar individual/global       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Încadrarea valorii contractului/│
│3.   │deciziei/ordinului de finanţare │
│     │în:                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie în cadrul programului  │
│     │de finanţare                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să prevadă valoarea totală a  │
│4.2. │proiectului de finanţat,        │
│     │detaliată pe surse de           │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să prevadă eligibilitatea şi  │
│4.3. │rambursarea cheltuielilor care  │
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│     │se finanţează                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să prevadă acordarea          │
│4.4. │prefinanţării, cu respectarea   │
│     │legii                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să prevadă reglementări       │
│     │privind TVA                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Suma din contractul/decizia/  │
│4.6. │ordinul de finanţare să fie     │
│     │conformă cu cea din             │
│     │bugetul detaliat al proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încadrarea obiectului         │
│4.7. │contractului în categoria de    │
│     │cheltuieli eligibile, în        │
│     │conformitate cu prevederile     │
│     │programului operaţional         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să prevadă actualizarea       │
│4.8. │finanţării în perioada de       │
│     │implementare a proiectului, cu  │
│     │respectarea legii               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.9. │valabilitate a contractării     │
│     │fondurilor                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să cuprindă datele de         │
│4.10.│identificare a părţilor         │
│     │contractante                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│4.11.│Conturi a României de a exercita│
│     │control financiar,              │
│     │conform art. 38 alin. (2) din   │
│     │Legea nr. 350/2005              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să fie însoţit de toate       │
│4.12.│celelalte documente impuse de   │
│     │legislaţia în vigoare, în       │
│     │faza de angajare                │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
     Cod B.3
*T*
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┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul-cadru                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul sau convenţia de      │
│1.3. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Invitaţia la reofertare,      │
│     │documentaţia de atribuire       │
│1.5. │completă, clarificări la        │
│     │documentaţia de reofertare, dacă│
│     │semnarea contractului subsecvent│
│     │s-a făcut cu                    │
│     │reluarea competiţiei între      │
│     │operatorii economici            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Oferta desemnată câştigătoare │
│     │şi clarificările aferente       │
│1.6. │ofertei, dacă semnarea          │
│     │contractului subsecvent s-a     │
│     │făcut cu reluarea competiţiei   │
│     │între operatorii economici      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota justificativă privind    │
│     │stabilirea ofertei câştigătoare │
│     │a contractului                  │
│1.7. │subsecvent/raportul procedurii  │
│     │de reofertare, dacă semnarea    │
│     │contractului subsecvent         │
│     │s-a făcut cu reluarea           │
│     │competiţiei între operatorii    │
│     │economici                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul privind            │
│1.8. │soluţionarea contestaţiilor,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.9. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Lista detaliată pentru alte   │
│1.10.│cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
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├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de aprobare a           │
│1.11.│documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului                │
│2.   │juridic/financiar-contabil/de   │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor,                      │
│     │aprobărilor, altor semnături,   │
│     │conform prevederilor legale şi  │
│     │procedurilor interne,           │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul subsecvent         │
│     │acordului-cadru                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament,                  │
│     │Propunerea de angajare a unei   │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │bugetare, Angajamentul          │
│     │bugetar individual/global       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Încadrarea valorii contractului │
│     │subsecvent în:                  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încheierea contractului       │
│4.1. │subsecvent cu unul dintre       │
│     │operatorii care au semnat       │
│     │acordul-cadru cu autoritatea    │
│     │contractantă                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul subsecvent să fie  │
│     │întocmit potrivit modelului de  │
│     │contract inclus în              │
│     │acordul-cadru/documentaţia de   │
│     │atribuire, cu toate             │
│     │clarificările şi modificările   │
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│     │aduse de autoritatea/entitatea  │
│4.2. │contractantă în perioada de     │
│     │clarificări pe parcursul        │
│     │reofertării, dacă este cazul,   │
│     │completat cu datele din oferta  │
│     │declarată câştigătoare          │
│     │în raportul procedurii de       │
│     │reofertare, cu toate            │
│     │clarificările şi modificările   │
│     │aduse                           │
│     │acesteia în perioada procedurii │
│     │de atribuire; dacă apar alte    │
│     │modificări în avantajul         │
│     │autorităţii contractante,       │
│     │acestea sunt justificate        │
│     │printr-o notă separată          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Preţurile unitare să nu       │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│     │acordul-cadru                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încadrarea obiectului         │
│     │contractului în categoria de    │
│     │cheltuieli considerate          │
│4.4. │eligibile, în conformitate cu   │
│     │contractul/ordinul/decizia de   │
│     │finanţare şi/sau acordul        │
│     │sau convenţia de finanţare      │
│     │externă şi cu regulile          │
│     │organismului finanţator         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Respectarea condiţiilor de    │
│     │reluare a competiţiei din       │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în      │
│     │care acordul-cadru prevede      │
│     │reluarea competiţiei cu         │
│     │operatorii economici semnatari  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Semnarea contractului         │
│4.6. │subsecvent se află în perioada  │
│     │de valabilitate a               │
│     │acordului-cadru                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Clauzele contractului         │
│4.7. │subsecvent nu aduc modificări   │
│     │substanţiale termenilor şi      │
│     │condiţiilor stabilite în        │
│     │acordul-cadru                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Niciuna din clauzele          │
│     │obligatorii nu a fost           │
│4.8. │modificată, iar modificările    │
│     │efectuate                       │
│     │conform pct. 4.2 nu afectează   │
│     │caracterul general al           │
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│     │contractului şi drepturile      │
│     │autorităţii contractante        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele contractului      │
│     │subsecvent să precizeze:        │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) obiectul contractului        │
│     │subsecvent;                     │
│     │c) durata;                      │
│     │d) termenele de livrare/prestare│
│4.9. │/executare a activităţilor ce   │
│     │fac obiectul                    │
│     │contractului subsecvent;        │
│     │e) preţul/costul contractului   │
│     │subsecvent;                     │
│     │f) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea prevederilor        │
│     │legale;                         │
│     │g) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │h) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │i) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │j) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul; │
│     │k) specificaţii privind         │
│     │calitatea şi cantitatea         │
│     │lucrărilor/serviciilor/         │
│     │produselor                      │
│     │care fac obiectul achiziţiei.   │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ,
     ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ
     Cod B.4
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul                       │
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├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice/sectoriale              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Programul achiziţiilor publice│
│     │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul                       │
│     │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de                  │
│     │cercetare-dezvoltare)           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul sau convenţia de      │
│1.5. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia,│
│     │întocmite în conformitate cu    │
│1.7. │prevederile                     │
│     │legislaţiei române şi cu        │
│     │reglementările organismelor     │
│     │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Referatul de necesitate       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota justificativă privind    │
│     │achiziţia de la un operator     │
│1.9. │economic, pentru situaţiile     │
│     │în care achiziţia nu se         │
│     │realizează prin intermediul     │
│     │catalogului electronic          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul justificativ al    │
│     │achiziţiei                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Notificările transmise        │
│     │operatorilor economici ale căror│
│1.12.│produse/servicii/lucrări        │
│     │necesare autorităţii            │
│     │contractante se găsesc pe SEAP, │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.13.│a răspunsului operatorilor      │
│     │economici, dacă este            │
│     │cazul                           │
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├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Oferta/Ofertele fermă/ferme   │
│1.14.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│     │către operatorii                │
│     │economici, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acceptul ofertei ferme a      │
│1.15.│operatorului economic de către  │
│     │autoritatea contractantă,       │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului                │
│2.   │juridic/financiar-contabil/de   │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor,                      │
│     │aprobărilor, altor semnături,   │
│     │conform prevederilor legale şi  │
│     │procedurilor interne,           │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Comanda de         │
│     │achiziţie publică/sectorială    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament,                  │
│     │Propunerea de angajare a unei   │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │bugetare, Angajamentul          │
│     │bugetar individual/global       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Încadrarea valorii contractului/│
│     │comenzii în:                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei desemnate    │
│     │câştigătoare, dacă este cazul   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Includerea în strategia anuală│
│4.1. │de achiziţii publice/sectoriale │
│     │şi în anexa la                  │
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│     │programul anual al achiziţiilor │
│     │publice/sectoriale              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul justificativ al    │
│     │achiziţiei demonstrează         │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi   │
│     │prin procedurile interne, dacă  │
│     │este cazul şi a pragurilor      │
│     │valorice prevăzute de lege      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încadrarea obiectului         │
│     │contractului în categoria de    │
│     │cheltuieli considerate          │
│4.3. │eligibile, în conformitate cu   │
│     │contractul/ordinul/decizia de   │
│     │finanţare şi/sau acordul        │
│     │sau convenţia de finanţare      │
│     │externă şi cu regulile          │
│     │organismului finanţator, dacă   │
│     │este                            │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Întocmirea contractului/      │
│4.4. │comenzii în conformitate cu     │
│     │modelele de contract/comandă    │
│     │existente, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- În situaţia întocmirii unui   │
│     │contract prin achiziţie directă,│
│     │condiţiile                      │
│4.5. │contractuale trebuie să prevadă │
│     │dreptul autorităţii contractante│
│     │de denunţare                    │
│     │unilaterală a contractului de   │
│     │achiziţie publică/sectorială, în│
│     │condiţiile prevăzute            │
│     │de legislaţia în materia        │
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele contractului să   │
│     │precizeze:                      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) durata şi termenele de       │
│     │livrare/prestare/executare a    │
│     │produselor/serviciilor/         │
│     │lucrărilor;                     │
│     │c) preţul/costul contractului;  │
│     │d) formula de ajustare a        │
│4.6. │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea prevederilor        │
│     │legale;                         │
│     │e) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │f) acordarea de avans în        │
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│     │condiţiile legii;               │
│     │g) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │h) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul; │
│     │i) specificaţii privind         │
│     │calitatea şi cantitatea         │
│     │lucrărilor/serviciilor/         │
│     │produselor                      │
│     │care fac obiectul achiziţiei;   │
│     │j) clauzele de revizuire, dacă  │
│     │este cazul, care să nu afecteze │
│     │caracterul                      │
│     │contractului şi care să respecte│
│     │legea;                          │
│     │k) anexele la contract şi       │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în cazul │
│     │apariţiei de prevederi          │
│     │contradictorii.                 │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
     Cod B.5
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentul din care rezultă    │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de   │
│    │angajament, în cazul în          │
│    │care creşte preţul contractului  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│/sectorială şi actele adiţionale │
│    │anterioare, dacă                 │
│    │este cazul                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele achiziţiei         │
│1.4.│iniţiale, prin care se face      │
│    │dovada prevederilor privind      │
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│    │posibilitatea de modificare a    │
│    │contractului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentul de constituire a    │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a     │
│    │contractului în termenul         │
│    │de valabilitate                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota justificativă care        │
│1.6.│însoţeşte propunerea de act      │
│    │adiţional privind necesitatea    │
│    │modificării contractului de      │
│    │achiziţie publică/sectorială     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional la contractul  │
│    │de achiziţie publică/sectorială  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global, după  │
│    │caz                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii actului       │
│    │adiţional în:                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nivelul maxim prevăzut de      │
│    │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al                       │
│    │contractului, cumulând şi        │
│    │creşterile din actele adiţionale │
│    │anterioare                       │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificările, indiferent dacă  │
│    │sunt sau nu sunt evaluabile în   │
│    │bani şi indiferent de            │
│4.1.│valoarea acestora, să fie        │
│    │prevăzute în documentele         │
│    │achiziţiei iniţiale sub forma    │
│    │unor clauze de revizuire clare,  │
│    │precise şi fără echivoc, care pot│
│    │include clauze de                │
│    │revizuire a preţului sau orice   │
│    │alte opţiuni                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea modificării în      │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│    │să nu fie necesară               │
│    │organizarea unei noi proceduri de│
│    │atribuire                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele de revizuire să       │
│    │precizeze obiectul, limitele şi  │
│    │natura eventualelor              │
│4.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│    │condiţiile în care se poate      │
│    │recurge la acestea şi            │
│    │să nu introducă modificări sau   │
│    │opţiuni care ar afecta caracterul│
│    │general al                       │
│    │contractului de achiziţie publică│
│    │/sectorială                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- În situaţia în care modificarea│
│    │se face fără organizarea unei noi│
│    │proceduri de                     │
│    │atribuire, nu este permisă       │
│    │modificarea preţului contractului│
│    │de achiziţie                     │
│4.4.│publică/sectorială în aşa fel    │
│    │încât noua valoare rezultată în  │
│    │urma respectivei                 │
│    │modificări să depăşească         │
│    │pragurile prevăzute de lege      │
│    │pentru publicarea unui anunţ de  │
│    │participare sau a unui anunţ     │
│    │simplificat sau să fi impus      │
│    │organizarea unei alte            │
│    │proceduri de atribuire decât cea │
│    │aplicată pentru atribuirea       │
│    │contractului respectiv           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Prelungirea duratei            │
│    │contractului, dacă este un       │
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│    │contract de furnizare sau de     │
│4.5.│servicii cu caracter de          │
│    │regularitate, încheiat în anul   │
│    │precedent şi a cărui durată      │
│    │normală de îndeplinire expiră la │
│    │data de 31 decembrie, s-a făcut  │
│    │cu respectarea                   │
│    │prevederilor legale              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│    │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ŞI GARANŢIE
     Cod B.6
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative:                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Fundamentarea propunerii de    │
│1.1.│avizare a acordului de împrumut  │
│    │subsidiar                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Hotărârea Comisiei de          │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor      │
│    │locale (dacă beneficiarul sau    │
│    │garantul este unitate            │
│    │administrativ-teritorială)       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Hotărârea Comitetului          │
│1.3.│Interministerial de Finanţări,   │
│    │Garanţii şi Asigurări            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Acordul de împrumut/contractul │
│    │de finanţare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
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│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Acordul de împrumut subsidiar/ │
│2.2.│acordul de împrumut subsidiar şi │
│    │garanţie                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Persoanele autorizate din      │
│2.3.│partea compartimentelor de       │
│    │specialitate din cadrul          │
│    │Ministerului Finanţelor Publice  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din      │
│    │partea subîmprumutatului         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea obiectului acordului│
│3.1.│de împrumut subsidiar/acordului  │
│    │de împrumut                      │
│    │subsidiar şi garanţie în         │
│    │prevederile acordului de împrumut│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa termenilor         │
│3.2.│acordului de împrumut subsidiar  │
│    │cu cei din acordul de            │
│    │împrumut                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│    │s-a contractat împrumutul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Sistemul informaţional dintre  │
│3.4.│Ministerul Finanţelor Publice şi │
│    │ordonatorii                      │
│    │principali de credite            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Obligaţiile şi drepturile      │
│3.5.│ordonatorilor principali de      │
│    │credite, în conformitate cu      │
│    │prevederile documentelor juridice│
│    │care guvernează împrumutul       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele acordului legate de   │
│3.6.│implementarea fizică şi          │
│    │financiară a împrumutului        │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
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──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONVENŢIE DE GARANŢIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANŢIE
     Cod B.7
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de    │
│    │convenţie                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Hotărârea Comisiei de          │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor      │
│    │locale (dacă beneficiarul sau    │
│    │garantul este unitate            │
│    │administrativ-teritorială)       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │-Avizul (hotărârea) Comitetului  │
│1.3.│Interministerial de Finanţări,   │
│    │Garanţii şi Asigurări            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota rezultat al negocierii    │
│1.4.│condiţiilor de acordare a        │
│    │garanţiei de stat                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garanţie aferentă │
│    │acordului de garanţie            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Persoanele autorizate din      │
│2.3.│partea compartimentelor de       │
│    │specialitate din cadrul          │
│    │Ministerului Finanţelor Publice  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din      │
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│    │partea garantului                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea obiectului          │
│    │convenţiei în prevederile        │
│3.1.│acordului de împrumut extern,    │
│    │acordului de garanţie sau        │
│    │prevederilor hotărârii           │
│    │Guvernului, după caz             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Măsurile asigurătorii pentru   │
│3.2.│garant, de plată la scadenţă de  │
│    │către garantat, a                │
│    │obligaţiilor asumate prin        │
│    │contractul de împrumut           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa termenilor         │
│3.3.│convenţiei cu cei din acordul de │
│    │împrumut extern, acordul         │
│    │de garanţie sau cu prevederile   │
│    │hotărârii Guvernului, după caz   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│    │s-a contractat împrumutul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Denumirea finanţatorului,      │
│3.5.│valoarea împrumutului, durata    │
│    │împrumutului, valuta             │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.6.│rambursare, rata dobânzii,       │
│    │comisioanele anuale şi           │
│    │alte costuri ale împrumutului    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele acordului, legate de  │
│3.7.│implementarea fizică şi          │
│    │financiară a împrumutului        │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE
     SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE/CONTRACTATE
     SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
     Cod B.8
*T*

Pagina 101



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Avizul(hotărârea) Comitetului  │
│1.1.│Interministerial de Finanţări,   │
│    │Garanţii şi Asigurări            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Hotărârea Comisiei de          │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor      │
│    │locale (dacă beneficiarul sau    │
│    │garantul este unitate            │
│    │administrativ-teritorială)       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Convenţia de garanţie, semnată │
│    │de garantat                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea       │
│    │garanţiei statului               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota rezultat al negocierii    │
│1.5.│condiţiilor de acordare a        │
│    │garanţiei de stat                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Scrisoarea de garanţie pentru  │
│    │împrumuturi externe contractate  │
│2.2.│sau garantate de                 │
│    │Guvern prin Ministerul Finanţelor│
│    │Publice/contractate sau garantate│
│    │de unitatea                      │
│    │administrativ-teritorială        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Persoanele autorizate din      │
│2.3.│partea compartimentelor de       │
│    │specialitate din cadrul          │
│    │Ministerului Finanţelor Publice  │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa termenilor         │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│    │acordul de împrumut extern       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa între proiectul    │
│3.2.│scrisorii de garanţie şi         │
│    │proiectul convenţiei de          │
│    │garantare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│    │s-a contractat împrumutul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Denumirea finanţatorului,      │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata    │
│    │împrumutului, valuta             │
│    │contractului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii,       │
│    │comisioanele anuale şi           │
│    │alte costuri ale împrumutului    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele acordului legate de   │
│3.6.│implementarea fizică şi          │
│    │financiară a împrumutului        │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA
     ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL
     SCRISORII DE GARANŢIE
     Cod B.9
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de    │
│    │convenţie                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Avizul(hotărârea) Comitetului  │
│1.2.│Interministerial de Finanţări,   │
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│    │Garanţii şi Asigurări            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Hotărârea Comisiei de          │
│1.3.│autorizare a împrumuturilor      │
│    │locale (dacă beneficiarul sau    │
│    │garantul este unitate            │
│    │administrativ-teritorială)       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea       │
│    │garanţiei statului               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota rezultat al negocierii    │
│1.5.│condiţiilor de acordare a        │
│    │garanţiei de stat                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Convenţia de garantare între   │
│    │Ministerul Finanţelor Publice/   │
│2.2.│unitatea                         │
│    │administrativ-teritorială, în    │
│    │calitate de garant, şi           │
│    │beneficiarul convenţiei de       │
│    │garantare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Persoanele autorizate din      │
│2.3.│partea compartimentelor de       │
│    │specialitate din cadrul          │
│    │Ministerului Finanţelor Publice  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din      │
│    │partea garantului                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Reprezentantul legal al        │
│2.5.│unităţii                         │
│    │administrativ-teritoriale        │
│    │garantate                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│    │- Măsuri asigurătorii pentru     │
│3.1.│garant, de plată la scadenţă, de │
│    │către garantat, a                │
│    │obligaţiilor asumate prin        │
│    │contractul de împrumut           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa termenilor         │
│3.2.│convenţiei de garantare cu cei   │
│    │din acordul de împrumut          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│    │s-a contractat împrumutul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Denumirea finanţatorului,      │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata    │
│    │împrumutului, valuta             │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii,       │
│    │comisioanele anuale şi           │
│    │alte costuri ale împrumutului    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele acordului legate de   │
│3.6.│implementarea fizică şi          │
│    │financiară a împrumutului        │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT,
     CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
     Cod B.10
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Avizul(hotărârea) Comitetului  │
│1.1.│Interministerial de Finanţări,   │
│    │Garanţii şi Asigurări            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Hotărârea Comisiei de          │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor      │
│    │locale (dacă beneficiarul sau    │
│    │garantul este unitate            │
│    │administrativ-teritorială)       │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Memorandumul privind acordul de│
│1.3.│principiu pentru acordarea       │
│    │garanţiei statului               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota rezultat al negocierii    │
│1.4.│condiţiilor de acordare a        │
│    │garanţiei de stat                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Convenţia de garanţie, semnată │
│    │de garantat                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│2.  │juridic/financiar-contabil/de    │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor,                         │
│    │aprobărilor, altor semnături,    │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne,            │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Scrisoarea de garanţie pentru  │
│2.2.│împrumutul garantat de stat,     │
│    │contractat direct de o           │
│    │unitate administrativ-teritorială│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Persoanele autorizate din      │
│2.3.│partea compartimentelor de       │
│    │specialitate din cadrul          │
│    │Ministerului Finanţelor Publice  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa termenilor         │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│    │acordul de împrumut extern       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│    │s-a contractat împrumutul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Denumirea finanţatorului,      │
│3.3.│valoarea împrumutului, durata    │
│    │împrumutului, valuta             │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.4.│rambursare, rata dobânzii,       │
│    │comisioanele anuale şi           │
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│    │alte costuri ale împrumutului    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele acordului legate de   │
│3.5.│implementarea fizică şi          │
│    │financiară a împrumutului        │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
     ÎN CALITATE DE GARANT ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII
     ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT
     Cod B.11
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de    │
│    │convenţie                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Hotărârea comisiei de          │
│    │autorizare                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Avizul(hotărârea) Comitetului  │
│1.3.│Interministerial de Finanţări,   │
│    │Garanţii şi Asigurări            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Hotărârea Comisiei de          │
│1.4.│autorizare a împrumuturilor      │
│    │locale (dacă beneficiarul sau    │
│    │garantul este unitate            │
│    │administrativ-teritorială)       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Memorandumul privind acordul de│
│1.5.│principiu pentru acordarea       │
│    │garanţiei statului               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota rezultat al negocierii    │
│1.6.│condiţiilor de acordare a        │
│    │garanţiei de stat                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
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│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garanţie          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Persoanele autorizate din      │
│2.3.│partea compartimentelor de       │
│    │specialitate din cadrul          │
│    │Ministerului Finanţelor Publice  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Reprezentantul legal al        │
│2.4.│unităţii                         │
│    │administrative-teritoriale       │
│    │garantate                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Stabilirea obligaţiilor        │
│    │părţilor contractante            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa termenilor         │
│3.2.│convenţiei de garanţie cu cei din│
│    │acordul de împrumut              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│    │s-a contractat împrumutul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Denumirea finanţatorului,      │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata    │
│    │împrumutului, valuta             │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii,       │
│    │comisioanele anuale şi           │
│    │alte costuri ale împrumutului    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele convenţiei legate de  │
│3.6.│implementarea fizică şi          │
│    │financiară a împrumutului        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Măsurile asigurătorii pentru   │
│3.7.│garant, de plată la scadenţă, de │
│    │către garantat, a                │
│    │obligaţiilor asumate prin        │
│    │convenţia de garanţie            │
└────┴─────────────────────────────────┘
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*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE
     TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR
     ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR,
     CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ
     Cod B.12
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul anual al achiziţiilor│
│    │publice                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota de fundamentare a         │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau    │
│    │închirierii                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Procedura aprobată de          │
│1.4.│conducătorul entităţii publice,  │
│    │aplicabilă operaţiunii de        │
│    │concesionare, cumpărare sau de   │
│    │închiriere                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documente specifice privind    │
│1.5.│derularea operaţiunii de         │
│    │concesionare, cumpărare sau      │
│    │de închiriere, potrivit          │
│    │procedurii aprobate de conducător│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
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│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de concesionare,    │
│    │cumpărare sau de închiriere      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii contractului  │
│    │în:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nivelul preţului concesiunii/  │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de     │
│    │proprietar                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul    │
│    │anual al achiziţiilor publice    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind           │
│    │concesionarea, cumpărarea        │
│    │sau închirierea                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Termenii contractului să fie   │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu      │
│    │prevederile cadrului             │
│    │normativ                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să cuprindă datele de          │
│4.4.│identificare a părţilor          │
│    │contractante                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să prevadă elementele de       │
│4.5.│identificare a bunului           │
│    │concesionat, cumpărat sau        │
│    │închiriat                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă actualizarea        │
│    │preţului cu respectarea legii    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤

Pagina 110



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│4.8.│- Să cuprindă clauze privind     │
│    │modalitatea de plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să cuprindă clauze privind     │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│    │obligaţiilor                     │
│    │contractuale                     │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE,
     PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
     Cod B.13
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a         │
│    │proiectului de acord             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Devizul de cheltuieli aferent  │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi       │
│    │derulate în cadrul               │
│    │acordului                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Acordul pentru schimb de       │
│2.2.│experienţă sau documentare pe    │
│    │bază de reciprocitate, fără      │
│    │transfer de valută               │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global, după  │
│    │caz                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Devizele de cheltuieli ale     │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi       │
│    │derulate în cadrul               │
│    │acordului, în limitele legale de │
│    │cheltuieli                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa termenilor din     │
│    │acord privind obligaţiile        │
│4.1.│financiare cu prevederile        │
│    │cadrului legal existent          │
│    │(cheltuieli de protocol,         │
│    │delegare, taxe)                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea devizului de        │
│4.2.│cheltuieli ale acţiunilor ce     │
│    │urmează a fi derulate în         │
│    │cadrul acordului, în limitele    │
│    │legale de cheltuieli             │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL,
     A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR 
ACŢIUNI
     CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE 
CHELTUIELI
     Cod B.14
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
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│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu   │
│    │caracter                         │
│    │cultural-ştiinţific sau a        │
│    │acţiunii cu caracter specific    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele transmise de       │
│1.3.│parteneri cu privire la          │
│    │participarea la acţiune          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie,       │
│    │inclusiv devizul estimativ       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele  │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nivelul prevăzut de actul      │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii  │
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│    │(unde este cazul)                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii   │
│    │devizului                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa dintre natura      │
│4.2.│obligaţiilor financiare care fac │
│    │obiectul actului intern          │
│    │de decizie şi prevederile        │
│    │cadrului legal existent          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea valorii devizului/  │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în      │
│    │limitele prevăzute de            │
│    │normele legale                   │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE,
     INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
     Cod B.15
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a         │
│    │deplasării în străinătate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documente, invitaţii şi        │
│1.3.│comunicări scrise, privitoare la │
│    │acţiune şi condiţiile            │
│    │efectuării deplasării în         │
│    │străinătate                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru cazare şi/sau    │
│    │transport, după caz              │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie,       │
│    │inclusiv devizul estimativ       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele  │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii   │
│    │devizului                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa dintre natura şi   │
│    │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul                │
│    │actului intern de decizie şi     │
│    │prevederile cadrului normativ    │
│    │existent (transport,             │
│    │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
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──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA
     ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
     Cod B.16
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a         │
│    │delegării/detaşării              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Acceptul scris al persoanei    │
│    │detaşate, dacă este cazul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie,       │
│    │inclusiv devizul estimativ       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele  │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii   │
│    │devizului                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Concordanţa dintre natura şi   │
│    │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul                │
│    │actului de decizie privind       │
│    │delegarea sau detaşarea şi       │
│    │prevederile cadrului normativ    │
│    │existent (transport, cazare,     │
│    │diurnă, alte cheltuieli)         │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT
     INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA
     PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCŢII
     DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE
     Cod B.17
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota de fundamentare şi dosarul│
│1.1.│angajării/avansării/promovării   │
│    │personalului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Statul de funcţii aprobat      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul colectiv de muncă,  │
│    │dacă este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Propunerea pentru acordarea    │
│    │altor drepturi salariale         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Anunţul organizării            │
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│    │concursului, dacă este cazul     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actul administrativ privind    │
│1.7.│constituirea comisiei de concurs/│
│    │soluţionare a                    │
│    │contestaţiilor, dacă este cazul  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Procesul-verbal încheiat de    │
│1.8.│comisia de concurs/soluţionare a │
│    │contestaţiilor, dacă             │
│    │este cazul                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actul administrativ (ordin, act│
│2.2.│intern de decizie)/contractul    │
│    │individual de muncă              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa creditelor bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Angajarea/promovarea           │
│3.2.│personalului în limita posturilor│
│    │aprobate                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Respectarea reglementărilor    │
│    │privind angajarea, promovarea/   │
│3.3.│avansarea, exercitarea           │
│    │cu caracter temporar a unei      │
│    │funcţii de conducere, stabilirea │
│    │drepturilor salariale            │
│    │şi a altor drepturi de natură    │
│    │salarială                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Rezervarea creditelor prin     │
│3.4.│angajament bugetar la nivelul    │
│    │obligaţiilor financiare          │
│    │decurgând din angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Contractul individual de muncă │
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│3.5.│să cuprindă cel puţin elementele │
│    │prevăzute în                     │
│    │modelul-cadru                    │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE 
COMODATAR
     Cod B.18
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Referatul de necesitate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Devizul cheltuielilor ce       │
│1.3.│urmează a fi suportate de        │
│    │comodatar                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de comodat          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global        │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii contractului  │
│    │în:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să cuprindă datele de          │
│4.1.│identificare a părţilor          │
│    │contractante                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să prevadă elementele de       │
│    │identificare a bunurilor         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Devizul/Categoriile de         │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în    │
│    │limitele legale                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI,
     CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002
     Cod B.19
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actul de înfiinţare a          │
│1.1.│instituţiei publice/activităţii  │
│    │finanţate integral din           │
│    │venituri proprii                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Solicitarea instituţiei publice│
│1.2.│interesate pentru acordarea      │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Nota de fundamentare privind   │
│    │acordarea împrumutului           │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Programul privind realizarea   │
│1.4.│veniturilor proprii care să      │
│    │asigure rambursarea              │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Graficul de rambursare a       │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia pentru acordarea     │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii împrumutului  │
│    │în:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul de împrumut solicitat  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul posibil de rambursat,  │
│    │din nota de fundamentare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Instituţia publică solicitantă │
│4.1.│a împrumutului să se încadreze în│
│    │prevederile                      │
│    │art. 69 din Legea nr. 500/2002   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Instituţia publică solicitantă │
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│    │a împrumutului a întocmit un     │
│4.2.│program credibil de              │
│    │realizare a veniturilor proprii, │
│    │în vederea rambursării           │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să fie încheiată în cazul unei │
│4.3.│instituţii publice/activităţi    │
│    │finanţate,                       │
│    │nou-înfiinţată                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să prevadă modalitatea şi      │
│4.4.│tranşele de acordare a           │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă măsuri asigurătorii │
│    │de recuperare a împrumutului     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă termenele de        │
│    │constituire a împrumutului       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să prevadă rambursarea         │
│4.7.│integrală a împrumutului în      │
│    │termen de 6 luni de la data      │
│    │acordării                        │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT/ACORD/CONVENŢIE DE FINANŢARE,
     CONTRACT DE SUBVENŢIE, CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT ETC.)
     PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS
     Cod B.20
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Bugetul schemei de ajutor de   │
│1.1.│stat/de minimis, defalcat pe     │
│    │fiecare an de                    │
│    │implementare a schemei şi pe     │
│    │surse de finanţare               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele prevăzute în actele│
│1.2.│normative/administrative de      │
│    │aprobare a acordării             │
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│    │ajutoarelor de stat/de minimis   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Cerere pentru finanţare,       │
│1.3.│însoţită de documentele          │
│    │justificative prevăzute în actul │
│    │normativ/administrativ           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele justificative      │
│1.4.│pentru fundamentarea planului de │
│    │afaceri, dacă este               │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Planul de investiţii şi studiul│
│    │tehnico-economic, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Indicatorii de eficienţă       │
│1.6.│aferenţi proiectului de          │
│    │investiţii, dacă este cazul      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Angajamentul legal (contract/  │
│2.2.│acord/convenţie de finanţare,    │
│    │contract de subvenţie,           │
│    │convenţie de împrumut etc.)      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare, Angajamentul           │
│    │bugetar individual/global        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii angajamentului│
│    │legal în:                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Categoria cheltuielilor        │
│    │eligibile                        │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul maxim al ajutorului de │
│    │stat/de minimis                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Respectarea tuturor condiţiilor│
│4.1.│prevăzute în actul de aprobare a │
│    │schemei de ajutor                │
│    │de stat/de minimis               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Îndeplinirea condiţiilor de    │
│4.2.│eligibilitate în vederea         │
│    │acordării finanţării             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea în bugetul alocat   │
│4.3.│pentru acordarea ajutorului de   │
│    │stat/de minimis                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.4.│aplicare a ajutorului de stat/de │
│    │minimis                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să conţină prevederi           │
│    │referitoare la recuperarea       │
│4.5.│ajutoarelor de stat/de minimis,  │
│    │în concordanţă cu prevederile    │
│    │cuprinse în reglementările       │
│    │europene şi naţionale            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Să respecte modalităţile de    │
│    │acordare a ajutorului de stat/de │
│4.6.│minimis prevăzute în             │
│    │actele normative/administrative  │
│    │prin care s-au aprobat schemele  │
│    │respective                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Beneficiarul se încadrează în  │
│    │categoria de solicitant de ajutor│
│4.7.│de stat/de                       │
│    │minimis, conform cerinţei din    │
│    │actul normativ/administrativ de  │
│    │aprobare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Angajamentul legal să          │
│    │precizeze, cel puţin:            │
│    │a) datele de identificare ale    │
│    │furnizorului/administratorului,  │
│    │după caz, şi                     │
│    │beneficiarului;                  │
│4.8.│b) baza legală a schemei de      │
│    │ajutor de stat/de minimis şi     │
│    │domeniul de aplicare;            │
│    │c) durata, valoarea şi           │
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│    │intensitatea/cuantumul maxim al  │
│    │ajutorului de stat/de minimis    │
│    │d) cheltuielile eligibile;       │
│    │e) momentul şi modalitatea de    │
│    │acordare a ajutorului de stat/de │
│    │minimis;                         │
│    │f) originea ajutorului de stat/de│
│    │minimis;                         │
│    │g) metoda de calcul al           │
│    │ajutoarelor acordate;            │
│    │h) informaţii referitoare la     │
│    │monitorizarea, raportarea şi     │
│    │recuperarea ajutoarelor de       │
│    │stat/de minimis.                 │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ,
     CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII
     Cod C.1
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul/Contractul         │
│1.1. │subsecvent de achiziţie publică/│
│     │sectorială sau comanda,         │
│     │contractul de concesiune de     │
│     │lucrări sau servicii            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul de constituire a   │
│1.2. │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Angajamentul bugetar          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Factura, însoţită de          │
│     │documentele care atestă livrarea│
│1.5. │produselor/prestarea            │
│     │serviciilor/executarea          │
│     │lucrărilor, vizată pentru "Bun  │
│     │de plată"                       │
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├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de constituire a   │
│     │comisiei de recepţie            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind recepţia  │
│1.7. │produselor/serviciilor/         │
│     │lucrărilor                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Documentele de transport,     │
│     │vămuire, dacă este cazul        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Evidenţa avansurilor acordate │
│     │şi deduse, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-                      │
│     │contabil/de specialitate        │
│     │emitent, precum şi a vizelor,   │
│     │aprobărilor, altor semnături,   │
│     │conform prevederilor legale şi  │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Corespondenţa datelor din       │
│3.   │ordonanţarea de plată cu cele   │
│     │din documentele                 │
│     │justificative pentru:           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data emiterii      │
│     │facturii                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│     │legal                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei   │
│     │bugetare                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Avansul acordat şi reţinut,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul este valabil şi    │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este  │
│     │valabilă.                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Valoarea cheltuielilor este   │
│4.2. │lichidată prin viza "Bun de     │
│     │plată"                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Cheltuiala este conform       │
│     │angajamentului legal în ceea ce │
│     │priveşte:                       │
│     │a) cantitatea şi calitatea      │
│4.3. │produselor/serviciilor/         │
│     │lucrărilor recepţionate;        │
│     │b) preţul/tariful unitar al     │
│     │produselor/serviciilor/         │
│     │lucrărilor recepţionate;        │
│     │c) termenele de livrare/prestare│
│     │/executare;                     │
│     │d) modalitatea şi condiţiile de │
│     │plată.                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.4. │- Valoarea TVA facturată este   │
│     │corectă.                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Conversia valutară este       │
│4.5. │calculată corect, dacă este     │
│     │cazul.                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.6. │- Documentele justificative sunt│
│     │conforme cu prevederile legale. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Avansul este dedus conform    │
│4.7. │prevederilor legale şi          │
│     │contractuale, dacă este cazul.  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în nivelul         │
│     │angajamentului bugetar          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încadrarea în creditele       │
│4.9. │bugetare deschise/repartizate   │
│     │sau existente în conturi de     │
│     │disponibil                      │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL
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     CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE
     CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
     Cod C.2
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul de achiziţie       │
│1.1. │publică/sectorială/Contractul de│
│     │concesiune de lucrări sau       │
│     │servicii                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Avizul de plată               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a            │
│     │cheltuielilor eligibile         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a     │
│     │avansului                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul prin care se       │
│1.8. │constituie garanţia legală de   │
│     │returnare a avansului           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/         │
│     │autorizare                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul de constituire a   │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│     │şi deduse, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-                      │
│     │contabil/de specialitate        │
│     │emitent, precum şi a vizelor,   │
│     │aprobărilor, altor semnături,   │
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│     │conform prevederilor legale şi  │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Corespondenţa datelor din       │
│3.   │ordonanţarea de plată cu cele   │
│     │din documentele                 │
│     │justificative pentru:           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor  │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data contractului  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei   │
│     │bugetare                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar din    │
│     │contract                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul este valabil şi    │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este  │
│     │valabilă.                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Garanţia de returnare a       │
│4.2. │avansului a fost constituită    │
│     │conform prevederilor            │
│     │contractuale şi legale.         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul prevede acordarea  │
│4.3. │de avans în cuantumul din       │
│     │factură.                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încadrarea sumei propuse      │
│     │pentru plată în:                │
│     │a) nivelul angajamentului       │
│4.4. │bugetar;                        │
│     │b) nivelul din nota de          │
│     │fundamentare/autorizare;        │
│     │c) nivelul sumei datorate,      │
│     │rezultat în urma operaţiunii de │
│     │lichidare;                      │
│     │d) creditele bugetare deschise/ │
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│     │repartizate sau existente în    │
│     │conturi de disponibil.          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Valoarea TVA facturată este   │
│     │corectă.                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Conversia valutară este       │
│4.6. │calculată corect, dacă este     │
│     │cazul.                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Avansul acordat anterior a    │
│4.7. │fost justificat integral sau    │
│     │recuperat din sumele            │
│     │datorate, dacă este cazul.      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în termenul legal  │
│     │de plată                        │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE,
     PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANŢARE
     Cod C.3
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Angajamentul bugetar/bugetul  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Cererea de plată/rambursare   │
│1.3. │privind prefinanţări, plăţi     │
│     │intermediare, plăţi finale      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Nota de autorizare a plăţii/  │
│     │rambursării                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Notificarea privind depunerea │
│     │cererii de plată                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Avizul de plată/rambursare    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Nota de aprobare a            │
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│     │cheltuielilor eligibile         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Decontul privind prefinanţarea│
│     │acordată, dacă este cazul       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentaţia justificativă    │
│1.9. │specifică care rezultă din actul│
│     │normativ ce                     │
│     │reglementează operaţiunea şi/sau│
│     │domeniul respectiv              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-                      │
│     │contabil/de specialitate        │
│     │emitent, precum şi a vizelor,   │
│     │aprobărilor, altor semnături,   │
│     │conform prevederilor legale şi  │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Corespondenţa datelor din       │
│3.   │ordonanţarea de plată cu cele   │
│     │din documentele                 │
│     │justificative, pentru:          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor  │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│     │legal                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei   │
│     │bugetare                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca beneficiarului şi contul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Angajamentul legal este în    │
│     │termenul de valabilitate.       │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│     │- Stabilirea sumei propuse      │
│4.2. │pentru plată conform            │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │contractuale                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.3. │- Încadrarea în termenul legal  │
│     │de plată                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încadrarea sumei propuse      │
│     │pentru plată în:                │
│     │a) nivelul angajamentului legal │
│4.4. │şi bugetar;                     │
│     │b) valoarea cheltuielilor       │
│     │lichidate prin viza "Bun de     │
│     │plată";                         │
│     │c) creditele bugetare deschise/ │
│     │repartizate sau existente în    │
│     │conturi de disponibil.          │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR
     DE CAPITAL, A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ŞI A ALTOR COSTURI
     PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE
     Cod C.4
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Notificarea de plată emisă de  │
│    │finanţatorul extern              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul/Angajamentul bugetar   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Adresa de confirmare a         │
│    │obligaţiei de plată din partea   │
│    │beneficiarului final al          │
│1.3.│creditului extern sau ordinul de │
│    │plată/extrasul de cont atestând  │
│    │virarea                          │
│    │echivalentului în lei al         │
│    │obligaţiei de plată la extern în │
│    │contul entităţii publice         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota de fundamentare           │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Angajamentul legal             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordinul de plată în valută     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din ordinul│
│3.  │de plată cu cele din documentele │
│    │justificative,                   │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea în termenul de      │
│4.2.│rambursare/plată prevăzut în     │
│    │angajamentul legal               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│4.3.│şi bugetar;                      │
│    │b) nivelul din notificarea de    │
│    │plată;                           │
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│    │c) nivelul din nota de           │
│    │fundamentare;                    │
│    │d) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza "Bun de      │
│    │plată".                          │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII
     ÎN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A
     OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE
     CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT
     Cod C.5
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Notificarea de plată emisă de  │
│    │finanţatorul extern              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Confirmarea băncii privind     │
│    │operaţiunea de schimb valutar    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Ordinul de plată în valută     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Confirmarea băncii privind     │
│    │operaţiunea de plată la extern   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Nota de lichidare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota de fundamentare privind   │
│1.7.│sursele interne de acoperire a   │
│    │datoriei faţă de bancă           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
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│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele                      │
│    │justificative, pentru:           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea în termenul de plată│
│4.2.│prevăzut în angajamentul legal şi│
│    │confirmarea                      │
│    │băncii                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul din angajamentul      │
│4.3.│legal;                           │
│    │b) nivelul din notificarea de    │
│    │plată a finanţatorului şi        │
│    │confirmarea băncii;              │
│    │c) ordinul de plată în valută;   │
│    │d) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate;                       │
│    │e) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
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    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ SAU ORDONANŢARE A TRANSFERULUI VALUTAR
     PENTRU PLĂŢI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE
     ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
     Cod C.6
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Acordul de împrumut extern/    │
│    │Acordul subsidiar de împrumut    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul/Comanda de achiziţii│
│    │publice/sectoriale               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Facturile emise de furnizori,  │
│1.5.│cu certificarea de către         │
│    │beneficiar a efectuării          │
│    │operaţiunii pentru care se       │
│    │solicită plata                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documente justificative de     │
│1.6.│transport, vămuire, dacă este    │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documente justificative care   │
│1.7.│atestă livrarea produselor/      │
│    │prestarea serviciilor/           │
│    │executarea lucrărilor şi recepţia│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele                      │
│    │justificative, pentru:           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│4.2.│şi bugetar;                      │
│    │b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza "Bun de      │
│    │plată";                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU
     DOCUMENTAR ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANŢAT
     PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN
     Cod C.7
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*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul extern              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Acreditivul simplu sau         │
│1.4.│documentar, emis de banca        │
│    │depozitară a contului special    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele justificative de   │
│1.5.│transport, vămuire, dacă este    │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele justificative care │
│1.6.│atestă livrarea produselor/      │
│    │prestarea serviciilor/           │
│    │executarea lucrărilor ori        │
│    │recepţia, dacă este cazul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Acordul de împrumut extern/    │
│    │Acordul subsidiar de împrumut    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele                      │
│    │justificative, pentru:           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data acreditivului  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.8.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Contractul este în termenul de │
│    │valabilitate                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Cheltuiala este conform        │
│    │angajamentului legal în ceea ce  │
│    │priveşte:                        │
│    │a) cantitatea şi calitatea       │
│4.2.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│    │recepţionate;                    │
│    │b) preţul/tariful unitar al      │
│    │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│    │recepţionate;                    │
│    │c) termenele de livrare/prestare/│
│    │executare;                       │
│    │d) modalitatea şi condiţiile de  │
│    │plată;                           │
│    │e) facturarea TVA;               │
│    │f) conversia valutară, dacă este │
│    │cazul.                           │

├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│4.5.│şi bugetar;                      │
│    │b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza "Bun de      │
│    │plată";                          │
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│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAŢII, RESPECTIV CONTRIBUŢII,
     TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAŢIONALE
     Cod C.8
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Acordul, convenţia sau         │
│1.1.│protocolul privind aderarea la   │
│    │organismul internaţional,        │
│    │inclusiv actul normativ care     │
│    │aprobă aderarea respectivă       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Avizul de plată transmis de    │
│1.2.│organismul internaţional şi/sau  │
│    │alte elemente care               │
│    │privesc suma de plată în valută  │
│    │şi termenul scadent la plată     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
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│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele                      │
│    │justificative pentru:            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│4.2.│şi bugetar;                      │
│    │b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza "Bun de      │
│    │plată";                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS,
     SCHEME DE PLĂŢI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, RENTE VIAGERE AGRICOLE
     SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI
     SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI
     Cod C.9
*T*
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┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/Nota de   │
│    │lichidare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul legal, dacă este  │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Bugetul schemei de ajutoare/de │
│1.4.│plăţi, defalcat pe ani de        │
│    │implementare şi pe surse         │
│    │de finanţare, dacă este cazul    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Cererea de plată/de decontare/ │
│    │de eliberare a sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentaţia specifică conform │
│1.6.│actului normativ/administrativ   │
│    │care reglementează               │
│    │operaţiunea şi/sau domeniul      │
│    │respectiv                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-               │
│2.  │contabil/de specialitate emitent,│
│    │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│    │altor semnături,                 │
│    │conform prevederilor legale şi   │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele                      │
│    │justificative pentru:            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate:      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele justificative sunt │
│4.1.│întocmite în conformitate cu     │
│    │prevederile legale şi            │
│    │procedurile interne.             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Angajamentul legal este în     │
│    │termenul de valabilitate.        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Cheltuiala este eligibilă.     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Stabilirea corectă a sumei     │
│4.4.│propuse pentru plată/respectarea │
│    │metodologiei de calcul           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│4.5.│a) nivelul angajamentului legal  │
│    │şi/sau bugetar;                  │
│    │b) bugetul schemei;              │
│    │c) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate;                       │
│    │d) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE
     CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE
     Cod C.10
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
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│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul de concesionare/    │
│    │Contractul de închiriere         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele justificative emise│
│1.4.│de concedent sau, după caz, de   │
│    │proprietarul                     │
│    │bunului închiriat                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele                      │
│    │justificative pentru:            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│4.3.│şi bugetar;                      │
│    │b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza "Bun de      │
│    │plată";                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ/DISPOZIŢIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND 
AVANSURI SAU
     SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE
     Cod C.11
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Angajamentul bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentul specific prin care  │
│1.3.│s-a aprobat acţiunea şi devizul  │
│    │acesteia                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Decontul justificativ al       │
│    │cheltuielilor, dacă este cazul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
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│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Ordonanţarea de plată/         │
│2.2.│Dispoziţia de plată către        │
│    │casierie                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată/dispoziţia │
│    │de plată către casierie          │
│    │cu cele din documentele          │
│    │justificative pentru:            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│4.2.│şi bugetar;                      │
│    │b) limita cheltuielilor          │
│    │justificate prin decontul        │
│    │aprobat, dacă este cazul;        │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
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──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ A SALARIILOR, A ALTOR
     DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI,
     PRECUM ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA
     Cod C.12
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Centralizatorul lunar al       │
│    │statelor de salarii              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Statele de salarii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Situaţia privind repartizarea  │
│1.3.│pe luni a cheltuielilor de       │
│    │personal aprobate                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Situaţia privind monitorizarea │
│1.4.│cheltuielilor de personal, pe    │
│    │luna anterioară                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actele de decizie internă      │
│1.5.│pentru aprobarea acordării       │
│    │sporurilor, orelor               │
│    │suplimentare, premiilor, altor   │
│    │drepturi salariale               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul/Angajamentul bugetar   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele                      │
│    │justificative pentru:            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea sumei propuse la    │
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului bugetar│
│4.1.│/prevederile bugetului;          │
│    │b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza "Bun de      │
│    │plată";                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea numărului de        │
│    │personal din statul de salarii   │
│4.2.│în:                              │
│    │a) numărul maxim de personal     │
│    │stabilit prin buget;             │
│    │b) numărul rezultat din statul de│
│    │funcţii.                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Respectarea prevederilor legale│
│    │privind plata:                   │
│    │a) salariilor;                   │
│    │b) sporurilor;                   │
│    │c) orelor suplimentare;          │
│    │d) premiilor;                    │
│    │e) altor drepturi salariale;     │
│    │f) contribuţiilor.               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Aplicarea cotelor legale de    │
│    │contribuţii                      │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
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──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ
     (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)
     Cod D.1
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de oportunitate, dacă │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare a      │
│     │studiului de oportunitate       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Hotărârea de aprobare a       │
│     │concesiunii                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Caietul de sarcini, dacă este │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de aprobare a      │
│     │documentaţiei de atribuire      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Clarificările privind         │
│1.7. │documentaţia de atribuire şi    │
│     │răspunsurile la acestea, dacă   │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota justificativă privind    │
│1.8. │alegerea procedurii de          │
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Anunţul de licitaţie/         │
│     │negocierii directe, publicat    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul de constituire a   │
│     │comisiei de evaluare            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Procesele-verbale întocmite de│
│     │comisia de evaluare             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei      │
│     │câştigătoare                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Informarea ofertanţilor cu    │
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│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│     │procedurii                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Documentul de soluţionare a   │
│     │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Oferta câştigătoare           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune de   │
│     │bunuri proprietate publică      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Procedura aplicată este cea   │
│3.1. │aprobată prin studiul de        │
│     │oportunitate.                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Oferta câştigătoare este      │
│     │stabilită pe baza criteriului/  │
│3.2. │criteriilor de atribuire        │
│     │precizat/precizate în           │
│     │documentaţia de atribuire şi se │
│     │află în perioada de             │
│     │valabilitate.                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin        │
│     │raportul de evaluare.           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul precizează:        │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) descrierea şi identificarea  │
│     │bunului concesionat, conform    │
│     │studiului de                    │
│     │oportunitate/hotărârii de       │
│     │aprobare a concesiunii/caietului│
│     │de sarcini;                     │
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│     │c) redevenţa, conform ofertei   │
│     │câştigătoare, nu este mai mică  │
│     │decât nivelul minim             │
│     │din studiul de oportunitate/    │
│     │documentaţia de atribuire şi    │
│     │modul de calcul şi de           │
│     │plată a acesteia, conform       │
│     │caietului de sarcini;           │
│     │d) durata concesiunii, conform  │
│     │studiului de oportunitate/      │
│     │caietului de sarcini,           │
│     │care nu poate depăşi 49 de ani; │
│3.4. │e) categoriile de bunuri ce vor │
│     │fi utilizate de concesionar în  │
│     │derularea                       │
│     │concesiunii, respectiv:         │
│     │- bunurile de retur ce revin de │
│     │plin drept, gratuit şi libere de│
│     │orice sarcini                   │
│     │concedentului la încetarea      │
│     │contractului de concesiune;     │
│     │- bunurile proprii care rămân în│
│     │proprietatea concesionarului la │
│     │încetarea                       │
│     │contractului de concesiune;     │
│     │f) dreptul concedentului să     │
│     │inspecteze bunurile             │
│     │concesionate, pe durata         │
│     │contractului de concesiune,     │
│     │verificând respectarea          │
│     │obligaţiilor asumate de         │
│     │concesionar;                    │
│     │g) împărţirea                   │
│     │responsabilităţilor de mediu    │
│     │între concedent şi concesionar, │
│     │conform                         │
│     │caietului de sarcini/ofertei    │
│     │câştigătoare;                   │
│     │h) natura şi cuantumul          │
│     │garanţiilor solicitate de       │
│     │concedent, conform caietului de │
│     │sarcini;                        │
│     │i) interdicţia pentru           │
│     │concesionar de a subconcesiona  │
│     │bunul ce face obiectul          │
│     │concesiunii, cu excepţia        │
│     │situaţiilor expres prevăzute de │
│     │Ordonanţa de urgenţă a          │
│     │Guvernului nr. 54/2006, cu      │
│     │modificările şi completările    │
│     │ulterioare;                     │
│     │j) dreptul concedentului de a   │
│     │denunţa unilateral contractul de│
│     │concesiune în                   │
│     │condiţiile art. 57 alin. (1)    │
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│     │lit. b) din Ordonanţa de urgenţă│
│     │a Guvernului                    │
│     │nr. 54/2006, cu modificările şi │
│     │completările ulterioare;        │
│     │k) penalităţi şi alte sume      │
│     │datorate în caz de nerespectare │
│     │a obligaţiilor                  │
│     │părţilor.                       │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
     (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI
     DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)
     Cod D.2
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare/Referatul│
│     │de oportunitate                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Titlul de proprietate/        │
│1.2. │Hotărârea de aprobare a         │
│     │dreptului de administrare       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Hotărârea de aprobare a       │
│1.3. │închirierii bunurilor           │
│     │proprietate publică             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de constituire/    │
│     │numire a comisiei de evaluare   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.7. │privind stabilirea ofertei      │
│     │câştigătoare                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Informarea ofertanţilor cu    │
│1.8. │privire la rezultatul aplicării │
│     │procedurii                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│1.9. │- Documentul de soluţionare a   │
│     │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Oferta câştigătoare           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de închiriere      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Chiriaşul este ofertantul     │
│3.1. │declarat câştigător prin        │
│     │raportul de evaluare            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Oferta câştigătoare este      │
│     │stabilită pe baza criteriului/  │
│3.2. │criteriilor de atribuire        │
│     │precizat/precizate în           │
│     │documentaţia de atribuire şi se │
│     │află în perioada de             │
│     │valabilitate                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul cuprinde:          │
│     │a) descrierea bunului care face │
│     │obiectul închirierii, conform   │
│     │notei de                        │
│     │fundamentare/referatului de     │
│     │oportunitate şi documentaţiei de│
│     │atribuire, aprobate;            │
│     │b) clauze de natură să asigure  │
│     │exploatarea bunului închiriat,  │
│     │potrivit                        │
│     │specificului acestuia;          │
│     │c) interdicţia subînchirierii   │
│     │bunului fără aprobarea          │
│     │proprietarului/                 │
│3.3. │administratorului;              │
│     │d) durata închirierii, conform  │
│     │documentaţiei de atribuire      │
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│     │aprobate;                       │
│     │e) procedura de predare-primire │
│     │a bunului;                      │
│     │f) chiria, mod de calcul şi     │
│     │termen de plată, conform ofertei│
│     │câştigătoare;                   │
│     │g) penalităţi de întârziere     │
│     │pentru neplata la termen a      │
│     │chiriei;                        │
│     │h) clauze referitoare la        │
│     │încetarea contractului, conform │
│     │documentaţiei de                │
│     │atribuire;                      │
│     │i) accesul la utilităţi,        │
│     │individualizarea consumului de  │
│     │energie, apă, căldură etc.      │
│     │şi sistemul de plată, conform   │
│     │documentaţiei de atribuire;     │
│     │j) dreptul proprietarului/      │
│     │administratorului de a controla │
│     │periodic respectarea            │
│     │condiţiilor închirierii, pentru │
│     │a constata starea integrităţii  │
│     │bunului şi dacă                 │
│     │acesta este folosit potrivit    │
│     │destinaţiei stabilite;          │
│     │k) clauze privind constituirea  │
│     │şi utilizarea garanţiei de bună │
│     │execuţie, conform               │
│     │documentaţiei de atribuire, dacă│
│     │este cazul.                     │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
     (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)
     Cod D.3
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Strategia de contractare sau  │
│1.2. │nota justificativă/studiul de   │
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│     │fundamentare privind            │
│     │selectarea procedurii, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentaţia de atribuire     │
│1.3. │completă, aşa cum a fost        │
│     │publicată în SEAP, şi, dacă     │
│     │este cazul, clarificări la      │
│     │documentaţia de atribuire       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contestaţiile privind         │
│1.4. │documentaţia de atribuire, dacă │
│     │este cazul, şi documentele      │
│     │privind soluţionarea            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Anunţul de concesionare/      │
│     │Invitaţia de concesionare/      │
│     │Anunţul de concesiune           │
│1.5. │simplificat/Anunţul de intenţie │
│     │publicat/publicată în SEAP,     │
│     │erate, clarificări              │
│     │publicate, dacă este cazul, sau │
│     │invitaţia de participare        │
│     │publicată în SEAP, erate        │
│     │publicate, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de numire/desemnare a   │
│1.6. │comisiei de evaluare/negociere/ │
│     │coordonare şi                   │
│     │supervizare, după caz           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul procedurii de        │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.8. │aplicării procedurii de         │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.9. │şi, dacă este cazul,            │
│     │clarificările aferente          │
│     │ofertei                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul de soluţionare a   │
│1.10.│contestaţiilor privind          │
│     │rezultatul procedurii de        │
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
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│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament,                  │
│     │Propunerea de angajare a unei   │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │bugetare,                       │
│     │Angajamentul bugetar individual/│
│     │global, dacă este cazul         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Partea aferentă entităţii       │
│3.   │contractante din valoarea       │
│     │contractului de concesiune să   │
│     │se încadreze în:                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul ofertei câştigătoare  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Procedura de atribuire        │
│     │aplicată să fie cea aprobată    │
│4.1. │prin strategia de               │
│     │contractare sau nota            │
│     │justificativă/studiul de        │
│     │fundamentare, după caz.         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.2. │valabilitate a ofertei şi a     │
│     │garanţiei de                    │
│     │participare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Să fie întocmit potrivit      │
│     │modelului de contract inclus în │
│     │documentaţia de                 │
│     │atribuire, cu toate             │
│     │clarificările şi modificările   │
│4.3. │aduse de entitatea contractantă │
│     │în perioada de clarificări, şi  │
│     │completat cu datele din oferta  │
│     │declarată                       │
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│     │câştigătoare în raportul        │
│     │procedurii de atribuire; dacă   │
│     │apar alte modificări în         │
│     │avantajul entităţii             │
│     │contractante, acestea sunt      │
│     │justificate printr-o notă       │
│     │separată                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Niciuna din clauzele          │
│     │obligatorii nu a fost           │
│4.4. │modificată, iar modificările    │
│     │efectuate conform pct. 4.3. nu  │
│     │afectează caracterul general al │
│     │contractului şi                 │
│     │drepturile entităţii            │
│     │contractante.                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Aspectele care au constituit  │
│     │factori de evaluare sau care au │
│     │creat un avantaj                │
│4.5. │competitiv în raport cu ceilalţi│
│     │participanţi la procedură se    │
│     │includ în contract              │
│     │sub formă de clauze obligatorii │
│     │care nu mai pot fi modificate pe│
│     │perioada de                     │
│     │implementare a contractului.    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul să precizeze:      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora         │
│     │completate cu datele            │
│     │ofertantului                    │
│     │câştigător;                     │
│     │b) mecanismul de plată conform  │
│     │ofertei câştigătoare;           │
│4.6. │c) cuantificarea şi alocarea    │
│     │explicită a riscurilor conform  │
│     │ofertei câştigătoare;           │
│     │d) nivelul de performanţă şi de │
│     │calitate al activităţilor       │
│     │conform ofertei                 │
│     │câştigătoare;                   │
│     │e) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie conform           │
│     │documentaţiei de atribuire      │
│     │coroborate cu oferta            │
│     │câştigătoare, dacă este cazul;  │
│     │f) valoarea concesiunii, din    │
│     │care contribuţia entităţii      │
│     │contractante conform            │
│     │ofertei câştigătoare;           │
│     │g) termenele de executare/      │
│     │prestare conform documentaţiei  │
│     │de atribuire coroborate         │
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│     │cu oferta câştigătoare, după    │
│     │caz.                            │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
     (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)
     Cod D.4
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1   │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentul din care rezultă    │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de   │
│    │angajament, în cazul             │
│    │în care creşte preţul            │
│    │contractului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Contractul de concesiune şi,   │
│1.3.│dacă este cazul, actele          │
│    │adiţionale anterioare            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele iniţiale ale       │
│    │concesiunii, prin care se face   │
│1.4.│dovada prevederilor              │
│    │privind posibilitatea de         │
│    │modificare a contractului de     │
│    │concesiune de lucrări sau        │
│    │servicii                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentul de constituire a    │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a     │
│    │contractului în                  │
│    │termenul de valabilitate         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota justificativă privind     │
│1.6.│necesitatea modificării          │
│    │contractului, care însoţeşte     │
│    │propunerea de act adiţional      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
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│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│2.3.│de angajament,                   │
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │bugetare,                        │
│    │Angajamentul bugetar individual/ │
│    │global, dacă este cazul          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Valoarea actului adiţional să se │
│    │încadreze în:                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Sursele de finanţare şi nivelul│
│3.1.│creditelor bugetare şi/sau de    │
│    │angajament, după                 │
│    │caz                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nivelul maxim de 10% din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│    │şi creşterile                    │
│    │din actele adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificarea să se încadreze în │
│    │prevederile cap. 5 secţiunea a   │
│4.1.│2-a din                          │
│    │Legea nr. 100/2016, astfel încât │
│    │nu este necesară organizarea unei│
│    │noi proceduri                    │
│    │de atribuire                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificarea să fi fost         │
│    │prevăzută în documentele iniţiale│
│    │ale concesiunii de               │
│4.2.│lucrări sau servicii şi în       │
│    │contract sub forma unor clauze de│
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│    │revizuire clare,                 │
│    │precise şi fără echivoc, care pot│
│    │include clauze de revizuire a    │
│    │valorii sau orice                │
│    │alte opţiuni                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificarea să nu afecteze     │
│4.3.│caracterul general al            │
│    │contractului de concesiune       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificarea contractului de    │
│    │concesiune de lucrări sau        │
│    │servicii să nu ducă la           │
│4.4.│creşterea valorii contractului   │
│    │peste pragurile prevăzute de lege│
│    │pentru publicarea                │
│    │unui anunţ de concesionare sau a │
│    │unui anunţ de participare        │
│    │simplificat                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Modificarea se face în perioada│
│    │de valabilitate a contractului   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificarea să nu diminueze    │
│    │responsabilităţile               │
│4.6.│concesionarului în asemenea      │
│    │măsură încât cea mai mare parte a│
│    │riscurilor să fie redistribuită  │
│    │concedentului                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificarea să nu vizeze clauze│
│4.7.│care, conform contractului, nu   │
│    │pot face obiectul                │
│    │niciunei modificări.             │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND
     CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ
     Cod D.5
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa actelor justificative  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referatul de disponibilizare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│    │- Adresele instituţiilor publice │
│1.2.│care solicită bunul              │
│    │disponibilizat                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Adresele de informare a        │
│1.3.│instituţiilor publice care ar    │
│    │putea avea nevoie de             │
│    │bunurile disponibilizate         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Procesul-verbal de             │
│2.2.│predare-preluare având ca obiect │
│    │transmiterea bunului fără        │
│    │plată                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Referatul de disponibilizare   │
│3.1.│este aprobat de conducătorul     │
│    │instituţiei                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Bunul predat este prevăzut în  │
│    │referatul de disponibilizare     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Bunul predat este cel din      │
│    │adresa de solicitare.            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Datele de identificare a       │
│3.4.│părţilor şi a bunului/bunurilor  │
│    │sunt corect completate           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE
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     (ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR)
     Cod D.6
*T*

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr.   │                               │
│crt.  │Obiectivele verificării        │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.    │Existenţa actelor justificative│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1.  │- Referatul de disponibilizare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2.  │- Decizia de numire a comisiei │
│      │de evaluare a bunurilor        │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Raportul de evaluare a       │
│1.3.  │bunurilor disponibilizate, ce  │
│      │urmează a fi vândute           │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.  │- Documentaţia licitaţiei      │
│      │publice deschise cu strigare   │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.1.│- Decizia de numire a comisiei │
│      │de licitaţie                   │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Anunţul de vânzare prin      │
│1.4.2.│licitaţie publicat/afişat cu   │
│      │avizul comisiei de             │
│      │licitaţie                      │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Lista cu ofertanţii          │
│1.4.3.│acceptaţi, întocmită de comisia│
│      │de licitaţie                   │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.4.│- Documentele de participare la│
│      │licitaţie, ale celor admişi    │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Procesul-verbal/             │
│1.4.5.│procesele-verbale de constatare│
│      │încheiat/încheiate de comisia  │
│      │de                             │
│      │licitaţie, dacă este cazul     │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.6.│- Procesul-verbal de adjudecare│
│      │a licitaţiei cu strigare       │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.7.│- Documentul de soluţionare a  │
│      │contestaţiilor, dacă este cazul│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.5.  │- Alte documente specifice*3)  │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │Existenţa avizelor/            │
│      │certificărilor conducătorului  │
│      │compartimentului juridic/      │
│2.    │financiar-contabil/de          │
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│      │specialitate emitent, precum şi│
│      │a vizelor, aprobărilor,        │
│      │altor semnături, conform       │
│      │prevederilor legale şi         │
│      │procedurilor interne, după caz,│
│      │pentru:                        │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.1.  │- Documentele justificative de │
│      │la pct. 1                      │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Contractul de vânzare/       │
│2.2.  │cumpărare a bunurilor          │
│      │disponibilizate                │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3.    │Îndeplinirea condiţiilor de    │
│      │legalitate şi regularitate     │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Existenţa aprobării          │
│      │ordonatorului de credite pentru│
│      │preţul iniţial de vânzare/     │
│3.1.  │preţurile diminuate conform    │
│      │prevederilor pct. 5.6 din      │
│      │Regulament (anexa nr. 2 la     │
│      │Hotărârea Guvernului nr. 841/  │
│      │1995), de la care s-a pornit   │
│      │strigarea                      │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Participanţii la licitaţie   │
│3.2.  │sunt cei admişi de comisie,    │
│      │conform listei                 │
│      │ofertanţilor acceptaţi         │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Cumpărătorul este            │
│      │câştigătorul licitaţiei,       │
│3.3.  │potrivit procesului-verbal de  │
│      │adjudecare, şi datele de       │
│      │identificare ale acestuia sunt │
│      │corect completate în           │
│      │contract                       │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Preţul contractului          │
│      │corespunde ofertei pe baza     │
│3.4.  │căreia s-a anunţat adjudecarea │
│      │licitaţiei, conform            │
│      │procesului-verbal semnat de    │
│      │către comisie şi participanţii │
│      │la                             │
│      │licitaţie                      │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Bunul care face obiectul     │
│      │vânzării se regăseşte în       │
│      │referatul de disponibilizare   │
│3.5.  │şi raportul de evaluare a      │
│      │bunurilor, aprobate de         │
│      │conducătorul instituţiei       │
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│      │publice/                       │
│      │ordonatorul de credite, şi     │
│      │datele de identificare a       │
│      │acestuia sunt corect           │
│      │completate în contract         │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Contractul prevede obligaţia │
│      │cumpărătorului de a achita     │
│3.6.  │integral preţul                │
│      │adjudecat al bunului în termen │
│      │de 10 zile de la data          │
│      │licitaţiei şi sancţiunile      │
│      │pentru nerespectarea acestei   │
│      │obligaţii                      │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │- Contractul conţine clauze    │
│3.7.  │privind condiţiile în care se  │
│      │face predarea bunului          │
│      │către cumpărător               │
└──────┴───────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU
     ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ
     Cod E.1
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală a achiziţiilor│
│    │publice/sectoriale               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│    │publice/sectoriale               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Programul achiziţiilor publice/│
│    │sectoriale la nivel de proiect   │
│1.4.│(în cazul                        │
│    │proiectelor finanţate din fonduri│
│    │nerambursabile şi/sau proiectelor│
│    │de cercetare-                    │
│    │dezvoltare)                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│1.5.│- Referatul de necesitate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Încadrarea valorii estimate a    │
│3.  │contractului în nivelul          │
│    │creditelor bugetare şi/sau       │
│    │de angajament                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Contractul să fie cuprins în   │
│4.1.│programul anual al achiziţiilor  │
│    │publice/sectoriale               │
│    │şi în strategia anuală a         │
│    │achiziţiilor publice/sectoriale  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Justificarea alegerii          │
│4.2.│procedurii de atribuire să fie   │
│    │corespunzătoare                  │
│    │prevederilor legale              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Datele din strategia de        │
│    │contractare să corespundă celor  │
│    │din programul anual al           │
│    │achiziţiilor publice/sectoriale/ │
│    │Strategia anuală a achiziţiilor  │
│    │publice/                         │
│    │sectoriale, cu privire la:       │
│4.3.│(1) tipul contractului;          │
│    │(2) obiectul contractului;       │
│    │(3) codul CPV;                   │
│    │(4) valoarea estimată a          │
│    │contractului;                    │
│    │(5) sursa de finanţare           │
│    │(6) procedura stabilită/         │
│    │instrumente specifice pentru     │
│    │derularea procesului de          │
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│    │achiziţie;                       │
│    │(7) calendarul procesului (din   │
│    │strategie) versus data estimată  │
│    │pentru iniţierea                 │
│    │procedurii şi data estimată      │
│    │pentru atribuirea contractului de│
│    │achiziţie publică                │
│    │(din programul anual al          │
│    │achiziţiilor publice/sectoriale);│
│    │(8) modalitatea de derulare a    │
│    │procedurii de atribuire;         │
│    │(9) persoana responsabilă cu     │
│    │aplicarea procedurii de          │
│    │atribuire.                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Strategia de contractare să    │
│    │cuprindă:                        │
│    │a) datele despre autoritatea     │
│    │contractantă;                    │
│    │b) informaţii privind consultarea│
│    │pieţei, dacă este cazul;         │
│    │c) obiectul achiziţiei şi        │
│    │particularităţile acesteia;      │
│    │d) justificări ale relaţiei      │
│    │dintre obiectul achiziţiei,      │
│    │constrângerile asociate şi       │
│    │complexitatea contractului, pe de│
│    │o parte, şi resursele disponibile│
│    │pentru                           │
│    │derularea activităţilor din      │
│    │etapele procesului de achiziţie  │
│    │publică/sectorială;              │
│    │e) elementele determinante în    │
│    │baza cărora a fost aleasă        │
│    │procedura de atribuire,          │
│    │precum şi justificarea utilizării│
│    │de instrumente şi tehnici        │
│    │specifice de                     │
│    │atribuire;                       │
│    │f) elementele în baza cărora a   │
│    │fost stabilită valoarea totală   │
│    │estimată a                       │
│    │achiziţiei, precum şi modul de   │
│4.4.│calcul al valorii totale         │
│    │estimate, inclusiv               │
│    │justificarea acestor elemente;   │
│    │g) fondurile bugetare disponibile│
│    │sau posibilitatea                │
│    │disponibilizării de fonduri,     │
│    │poziţia în buget, poziţia în     │
│    │programul anual al achiziţiilor  │
│    │publice/sectoriale;              │
│    │h) informaţii în legătură cu     │
│    │utilizarea sau nu a împărţirii pe│
│    │loturi, precum şi                │
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│    │justificarea deciziei de a nu    │
│    │utiliza împărţirea pe loturi (în │
│    │cazul autorităţilor              │
│    │contractante);                   │
│    │i) decizia de a reduce termenele,│
│    │în condiţiile legii, şi          │
│    │justificarea acesteia,           │
│    │dacă este cazul;                 │
│    │j) elementele în baza cărora au  │
│    │fost stabilite criteriile de     │
│    │calificare privind               │
│    │capacitatea şi, după caz,        │
│    │criteriile de selecţie, precum şi│
│    │justificările                    │
│    │aferente;                        │
│    │k) elementele în baza cărora a   │
│    │fost stabilit criteriul de       │
│    │atribuire ales şi, după          │
│    │caz, a factorilor de evaluare    │
│    │utilizaţi, precum şi             │
│    │justificările aferente;          │
│    │l) modalitatea de achiziţie      │
│    │aleasă, precum şi justificările  │
│    │privind alegerea                 │
│    │acesteia;                        │
│    │m) justificarea alegerii tipului │
│    │de contract, ţinând cont de      │
│    │obiectul principal al            │
│    │acestuia, valorile estimate ale  │
│    │activităţilor ce urmează să      │
│    │contribuie la                    │
│    │realizarea acestuia şi           │
│    │livrabilele ce se urmăreşte a fi │
│    │achiziţionate;                   │
│    │n) elemente legate de            │
│    │implementarea contractului,      │
│    │respectiv mecanismele de plată   │
│    │în cadrul contractului, alocarea │
│    │riscurilor în cadrul acestuia,   │
│    │măsuri de                        │
│    │gestionare a acestora, stabilirea│
│    │penalităţilor pentru             │
│    │neîndeplinirea sau               │
│    │îndeplinirea defectuoasă a       │
│    │obligaţiilor contractuale,       │
│    │inclusiv justificări privind     │
│    │stabilirea acestora;             │
│    │o) obiectivul din strategia      │
│    │locală/regională/naţională de    │
│    │dezvoltare la a cărui            │
│    │realizare contribuie contractul  │
│    │de achiziţie publică/sectorială/ │
│    │acordul-cadru                    │
│    │respectiv (când este cazul).     │
└────┴─────────────────────────────────┘
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*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU CONCESIUNEA
     DE LUCRĂRI SAU SERVICII
     Cod E.2
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actul de desemnare a comisiei  │
│1.2.│de coordonare şi supervizare     │
│    │pentru pregătirea şi             │
│    │planificarea contractului de     │
│    │concesiune                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Studiul de fundamentare a      │
│    │deciziei de concesionare         │
│1.3.│(obligatoriu, pentru contract    │
│    │pe termen lung şi recomandabil,  │
│    │pentru contracte complexe cu o   │
│    │durată mai mică de               │
│    │5 ani)                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Referatul de necesitate şi     │
│    │oportunitate, după caz.          │
│    │În cazul în care nu sunt         │
│    │îndeplinite condiţiile legale    │
│1.4.│pentru elaborarea unui           │
│    │studiu de fundamentare a deciziei│
│    │de concesionare şi entitatea     │
│    │contractantă decide              │
│    │să nu întocmească un studiu de   │
│    │fundamentare, trebuie să existe  │
│    │un document/referat              │
│    │în care se analizează necesitatea│
│    │şi oportunitatea concesiunii     │
│    │respective                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Modelul financiar, dacă este   │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Încadrarea valorii estimate a    │
│    │contractului de concesiune (sau a│
│3.  │contribuţiei                     │
│    │aferente entităţii contractante) │
│    │în sursele de finanţare şi       │
│    │nivelul creditelor               │
│    │bugetare şi/sau de angajament    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Din concluziile studiului de   │
│    │fundamentare/referatului de      │
│    │necesitate şi                    │
│    │oportunitate să rezulte explicit │
│    │că:                              │
│    │a) proiectul este realizabil;    │
│    │b) proiectul răspunde cerinţelor │
│4.1.│şi politicilor entităţii         │
│    │contractante;                    │
│    │c) au fost luate în considerare  │
│    │mai multe variante de realizare a│
│    │proiectului;                     │
│    │d) varianta de realizare a       │
│    │proiectului prin atribuirea unui │
│    │contract de concesiune           │
│    │este mai avantajoasă în raport cu│
│    │varianta de atribuire a unui     │
│    │contract de                      │
│    │achiziţie publică;               │
│    │e) proiectul beneficiază de      │
│    │susţinere financiară, menţionând,│
│    │dacă este cazul,                 │
│    │care este contribuţia entităţii  │
│    │contractante.                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Justificarea opţiunii de       │
│    │realizare a proiectului prin     │
│4.2.│atribuirea unui contract         │
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│    │de concesiune să demonstreze că  │
│    │este mai avantajoasă în raport cu│
│    │opţiunea de                      │
│    │atribuire a unui contract de     │
│    │achiziţie publică                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Strategia de contractare să    │
│    │cuprindă:                        │
│    │a) date despre entitatea         │
│    │contractantă;                    │
│    │b) informaţii privind consultarea│
│    │pieţei, dacă este cazul;         │
│    │c) informaţii privind            │
│    │caracteristicile pieţei căreia i │
│    │se adresează concesiunea;        │
│    │d) descrierea relaţiei între     │
│    │obiectul, constrângerile asociate│
│    │şi complexitatea                 │
│    │contractului şi resursele        │
│    │disponibile la nivel de entitate │
│    │contractantă;                    │
│    │e) justificarea privind          │
│    │determinarea valorii estimate a  │
│    │contractului, precum şi          │
│    │orice alte elemente legate de    │
│    │obţinerea de beneficii pentru    │
│4.3.│entitatea contractantă           │
│    │şi/sau îndeplinirea obiectivelor │
│    │comunicate la nivelul sectorului │
│    │administraţiei                   │
│    │publice în care activează        │
│    │entitatea;                       │
│    │f) justificarea privind alegerea │
│    │procedurii de atribuire, dacă    │
│    │este cazul;                      │
│    │g) justificarea privind decizia  │
│    │de a reduce termenele, dacă este │
│    │cazul;                           │
│    │h) justificarea privind alegerea │
│    │criteriilor de calificare şi     │
│    │selecţie;                        │
│    │i) justificarea privind alegerea │
│    │criteriilor de atribuire şi a    │
│    │stabilirii                       │
│    │ponderilor acestora;             │
│    │j) prezentarea beneficiilor      │
│    │pentru entitatea contractantă şi │
│    │a modului de                     │
│    │îndeplinire a obiectivelor la    │
│    │nivelul sectorului administraţiei│
│    │publice în care                  │
│    │activează entitatea contractantă;│
│    │k) prezentarea altor elemente    │
│    │relevante pentru îndeplinirea    │
│    │necesităţii entităţii            │

Pagina 170



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│    │contractante;                    │
│    │l) descrierea contractului de    │
│    │concesiune propus, durata        │
│    │contractului şi                  │
│    │modalitatea de îndeplinire a     │
│    │acestuia;                        │
│    │m) prezentarea mecanismelor de   │
│    │plată în cadrul contractului,    │
│    │alocarea riscurilor              │
│    │în cadrul acestuia, măsurile de  │
│    │gestionare a riscurilor,         │
│    │stabilirea stimulentelor         │
│    │pentru un anume nivel de         │
│    │performanţă şi a penalităţilor   │
│    │pentru imposibilitatea           │
│    │obţinerii beneficiilor anticipate│
│    │de entitatea contractantă.       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Valoarea estimată a            │
│    │contractului să fie justificată  │
│    │ţinând cont de:                  │
│    │a) cercetarea pieţei în domeniul │
│    │de referinţă al obiectului       │
│    │contractului,                    │
│4.4.│luându-se în considerare         │
│    │preţurile orientative,           │
│    │sau                              │
│    │b) preţurile finale ale unor     │
│    │contracte similare finalizate,   │
│    │actualizate                      │
│    │corespunzător,                   │
│    │sau                              │
│    │c) analiza preţurilor din        │
│    │catalogul electronic,            │
│    │şi                               │
│    │d) valoarea de plată totală, fără│
│    │TVA,                             │
│    │e) costurile de operare,         │
│    │întreţinere, management etc.,    │
│    │f) orice opţiuni şi potenţiale   │
│    │prelungiri ale contractului      │
│    │menţionate în                    │
│    │documentele achiziţiei.          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Justificarea alegerii          │
│4.5.│procedurii de atribuire să fie   │
│    │corespunzătoare                  │
│    │prevederilor legale.             │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────
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     LISTĂ DE VERIFICARE
     MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/
     SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
     Cod E.3
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice/sectoriale              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Programul achiziţiilor publice│
│     │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul                       │
│     │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiecte de cercetare-          │
│     │dezvoltare)                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│     │procedurii de                   │
│     │achiziţie                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota privind calculul valorii │
│1.5. │estimate minime şi maxime, în   │
│     │cazul în care nu                │
│     │este necesară întocmirea unei   │
│     │strategii de contractare        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Lista detaliată pentru alte   │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de aprobare a           │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de               │
│     │investiţii, dacă este cazul     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul sau convenţia de      │
│1.9. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│1.10.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Anunţul de participare/       │
│1.13.│simplificat/de concurs, anunţul │
│     │de intenţie valabil în          │
│     │mod continuu sau invitaţia de   │
│     │participare, după caz           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de acord-cadru de     │
│     │achiziţie publică/sectorială    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul-cadru de achiziţie    │
│     │publică/sectorială să fie       │
│3.1. │cuprins în strategia anuală     │
│     │de achiziţii publice/sectoriale │
│     │şi în programul anual al        │
│     │achiziţiilor publice/           │
│     │sectoriale                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │

│     │să fie conforme cu prevederile  │
│3.2. │legislaţiei române              │
│     │şi cu reglementările            │
│     │organismelor internaţionale,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Procedura de atribuire care   │
│     │urmează a fi aplicată să fie cea│
│     │stabilită în                    │
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│3.3. │strategia de contractare, dacă  │
│     │este cazul, sau în programul    │
│     │anual al achiziţiilor           │
│     │publice/sectoriale sau în       │
│     │programul achiziţiilor publice/ │
│     │sectoriale la nivel de          │
│     │proiect                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectul acordului-cadru de   │
│     │achiziţie publică/sectorială să │
│     │fie încadrat în                 │
│3.4. │categoria de cheltuieli         │
│     │considerate eligibile, potrivit │
│     │contractului/ordinului/         │
│     │deciziei de finanţare şi/sau    │
│     │acordului sau convenţiei de     │
│     │finanţare externă şi cu         │
│     │regulile organismului finanţator│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform           │
│     │justificării din strategia      │
│     │de contractare                  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract  │
│     │subsecvent                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Condiţiile contractuale să    │
│     │prevadă dreptul autorităţii     │
│     │contractante de denunţare       │
│3.7. │unilaterală a acordului-cadru de│
│     │achiziţie publică/sectorială, în│
│     │condiţiile                      │
│     │prevăzute de legislaţia în      │
│     │materia achiziţiilor publice/   │
│     │sectoriale                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │
│     │şi modelul de acord-cadru să    │
│     │conţină prevederi,              │
│     │respectiv clauze de revizuire   │
│3.8. │care să stabilească obiectul,   │
│     │limitele şi natura              │
│     │eventualelor modificări sau     │
│     │opţiuni, care să nu afecteze    │
│     │caracterul general al           │
│     │acordului-cadru, precum şi      │
│     │condiţiile în care se poate     │
│     │recurge la acestea, dacă        │
│     │este cazul, cu respectarea legii│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │
│3.9. │şi modelul de acord-cadru să    │
│     │prevadă care sunt               │
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│     │clauzele care nu pot face       │
│     │obiectul niciunei modificări    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Modelul de acord-cadru de     │
│     │achiziţie publică/sectorială    │
│     │inclus în documentaţia de       │
│     │atribuire să precizeze:         │
│     │a) obiectul;                    │
│     │b) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │c) durata;                      │
│     │d) termenele de livrare/prestare│
│     │a activităţilor ce fac obiectul │
│     │contractului;                   │
│     │e) preţul/tariful unitar/costul │
│     │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│     │costurile;                      │
│     │f) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea legii;              │
│     │g) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │h) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │i) penalităţile în caz de       │
│3.10.│nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │j) modalitatea de constituire a │
│     │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│     │este cazul;                     │
│     │k) anexele la acordul-cadru şi  │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în       │
│     │cazul apariţiei de prevederi    │
│     │contradictorii;                 │
│     │l) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru de achiziţie      │
│     │publică/sectorială se va încheia│
│     │cu                              │
│     │un singur operator economic,    │
│     │modelul de acord-cadru trebuie  │
│     │să prevadă cel puţin:           │
│     │(1) obligaţiile principale pe   │
│     │care operatorul economic şi le  │
│     │asumă prin ofertă;              │
│     │(2) preţul unitar pe care       │
│     │operatorul economic l-a prevăzut│
│     │în ofertă şi pe baza            │
│     │căruia se va determina preţul   │
│     │fiecărui contract subsecvent;   │
│     │m) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru de achiziţie      │
│     │publică/sectorială este încheiat│
│     │cu                              │
│     │mai mulţi operatori economici,  │
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│     │iar contractele subsecvente     │
│     │urmează să fie                  │
│     │atribuite prin reluarea         │
│     │competiţiei, acordul-cadru      │
│     │trebuie să prevadă:             │
│     │(1) elementele/condiţiile care  │
│     │rămân neschimbate pe întreaga   │
│     │durată a                        │
│     │respectivului acord-cadru;      │
│     │(2) elementele/condiţiile care  │
│     │vor face obiectul reluării      │
│     │competiţiei pentru              │
│     │atribuirea contractelor         │
│     │subsecvente; elementele         │
│     │reofertării se referă la preţ,  │
│     │termene de livrare/prestare/    │
│     │execuţie, caracteristici        │
│     │tehnice, nivel calitativ şi     │
│     │de performanţă şi acestea au    │
│     │fost prevăzute şi în fişa de    │
│     │date a achiziţiei.              │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/
     SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
     Cod E.4
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice/sectoriale              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Programul achiziţiilor publice│
│     │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul                       │
│     │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de cercetare-       │

Pagina 176



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│     │dezvoltare)                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│     │procedurii de                   │
│     │achiziţie, după caz             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu   │
│     │este necesară                   │
│     │întocmirea unei strategii de    │
│     │contractare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Lista detaliată pentru alte   │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de aprobare a           │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de               │
│     │investiţii, dacă este cazul     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul sau convenţia de      │
│1.10.│finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Anunţul de participare/       │
│1.14.│simplificat/de concurs, anunţul │
│     │de intenţie valabil în          │
│     │mod continuu sau invitaţia de   │
│     │participare, după caz           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
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│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de        │
│     │achiziţie publică/sectorială    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Încadrarea valorii estimate din │
│     │nota privind calculul valorii   │
│3.   │estimate/strategia              │
│     │de contractare în nivelul       │
│     │creditelor bugetare şi/sau de   │
│     │angajament                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contractul să fie cuprins în  │
│4.1. │strategia anuală de achiziţii   │
│     │publice/sectoriale şi           │
│     │în programul anual al           │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │
│     │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile                  │
│     │legislaţiei române şi cu        │
│     │reglementările organismelor     │
│     │internaţionale, dacă este       │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Procedura de atribuire care   │
│     │urmează a fi aplicată este cea  │
│4.3. │stabilită în                    │
│     │strategia anuală de achiziţii   │
│     │publice/sectoriale şi în        │
│     │strategia de contractare,       │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectul contractului să fie  │
│     │încadrat în categoria de        │
│     │cheltuieli considerate          │
│4.4. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului                │
│     │sau convenţiei de finanţare     │
│     │externă şi cu regulile          │
│     │organismului finanţator         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectul contractului este    │
│4.5. │definit clar, conform           │
│     │justificării din strategia de   │
│     │contractare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│     │- Condiţiile contractuale să    │
│     │prevadă dreptul autorităţii     │
│     │contractante de denunţare       │
│4.6. │unilaterală a contractului de   │
│     │achiziţie publică/sectorială, în│
│     │condiţiile                      │
│     │prevăzute de legislaţia în      │
│     │materia achiziţiilor publice/   │
│     │sectoriale                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │
│     │şi modelul de contract să       │
│     │conţină prevederi,              │
│     │respectiv clauze de revizuire   │
│4.7. │care să stabilească obiectul,   │
│     │limitele şi natura              │
│     │eventualelor modificări sau     │
│     │opţiuni, care să nu afecteze    │
│     │caracterul general al           │
│     │contractului, precum şi         │
│     │condiţiile în care se poate     │
│     │recurge la acestea, dacă este   │
│     │cazul, cu respectarea legii     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │
│4.8. │şi modelul de contract să       │
│     │prevadă care sunt               │
│     │clauzele care nu pot face       │
│     │obiectul niciunei modificări    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Modelul de contract inclus în │
│     │documentaţia de atribuire să    │
│     │precizeze:                      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) obiectul contractului;       │
│4.9. │c) preţul/costul contractului;  │
│     │d) durata;                      │
│     │e) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea legii;              │
│     │f) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │g) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │h) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │i) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul; │
│     │j) anexele la contract şi       │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în cazul │
│     │apariţiei de prevederi          │
│     │contradictorii.                 │
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└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU
     SERVICII INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
     (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)
     Cod E.5
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Strategia de contractare, dacă│
│1.2. │este cazul                      │
│     │sau                             │
│     │- Nota justificativă/Studiul de │
│     │fundamentare privind selectarea │
│     │procedurii de                   │
│     │achiziţie                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota aprobată privind calculul│
│1.3. │valorii estimate, în cazul în   │
│     │care nu este                    │
│     │necesară întocmirea unei        │
│     │strategii de contractare        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Lista detaliată pentru alte   │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de aprobare a           │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul sau convenţia de      │
│1.7. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
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│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Anunţul de intenţie, pentru   │
│1.10.│servicii sociale sau alte       │
│     │servicii specifice              │
│     │prevăzute în anexa nr. 3 la     │
│     │Legea nr. 100/2016              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Anunţul de concesionare, dacă │
│     │procedura de concesionare nu se │
│1.11.│încadrează în                   │
│     │categoria excepţiilor definite  │
│     │în art. 64 şi art. 65 din Legea │
│     │nr. 100/2016                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de        │
│     │concesiune                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Încadrarea valorii estimate a   │
│     │contractului de concesiune (sau │
│3.   │a contribuţiei                  │
│     │aferente entităţii contractante)│
│     │în nivelul creditelor bugetare  │
│     │şi/sau de                       │
│     │angajament                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Procedura de atribuire ce     │
│     │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în                    │
│     │strategia de contractare/nota   │
│     │justificativă/studiul de        │
│     │fundamentare, după caz          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Justificarea alegerii         │
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│     │procedurii de atribuire să fie  │
│4.2. │corespunzătoare                 │
│     │prevederilor legale (se verifică│
│     │în cazul în care nu există      │
│     │strategie de                    │
│     │contractare, potrivit legii)    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Valoarea estimată să fie      │
│     │calculată în conformitate cu    │
│4.3. │prevederile legale (se          │
│     │verifică în cazul în care nu    │
│     │există strategie de contractare,│
│     │potrivit legii)                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentele privind achiziţia │
│     │să fie conforme cu prevederile  │
│4.4. │legislaţiei române              │
│     │şi cu reglementările            │
│     │organismelor internaţionale,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectul contractului să fie  │
│     │încadrat în categoria de        │
│     │cheltuieli considerate          │
│4.5. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului                │
│     │sau convenţiei de finanţare     │
│     │externă şi cu regulile          │
│     │organismului finanţator, dacă   │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Modelul de contract inclus în │
│     │documentaţia de atribuire să    │
│     │precizeze:                      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora care vor│
│     │fi completate ulterior;         │
│     │b) obiectul contractului clar   │
│     │definit, conform justificării   │
│     │din strategia de                │
│     │contractare;                    │
│     │c) mecanismele de plată în      │
│     │cadrul contractului:            │
│     │(1) să stabilească modul de     │
│     │remunerare a concesionarului;   │
│     │(2) în cazul contractelor de    │
│     │concesiune de lucrări în care   │
│     │plata pentru utilizarea         │
│     │activelor ce fac obiectul       │
│     │contractului, inclusiv cele     │
│     │rezultate în urma               │
│     │implementării acestuia, se face │
│     │direct de către utilizatorii    │
│     │finali, entitatea               │
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│     │contractantă stabileşte un      │
│     │mecanism de plată bazat pe      │
│     │nivelul cererii;                │
│     │(3) să prevadă modul de         │
│     │recuperare a costurilor de către│
│     │concesionar;                    │
│     │(4) în cazul modalităţilor şi   │
│     │proiectelor de transport, care  │
│     │pot fi viabile din              │
│     │punct de vedere economic, dar nu│
│     │şi din punct de vedere          │
│     │financiar, precum şi a          │
│     │altor servicii publice sau      │
│     │municipale, să prevadă          │
│     │mecanismul de plată bazat pe    │
│     │plăţi de disponibilitate;       │
│     │d) cuantificarea şi alocarea    │
│     │explicită a riscurilor pe       │
│     │întreaga durată a               │
│     │contractului de concesiune: în  │
│     │mod obligatoriu, contractul     │
│     │trebuie să conţină              │
│     │clauze prin care concesionarul  │
│     │să preia cea mai mare parte din │
│     │riscurile de                    │
│     │operare aferente contractului de│
│     │concesiune;                     │
│     │e) concedentul nu se obligă la  │
│     │plata niciunei sume de bani dacă│
│     │prin contract se                │
│     │stabileşte faptul că riscul de  │
│     │operare este preluat integral de│
│     │concesionar; în                 │
│     │acest caz, contractul poate     │
│     │prevedea o redevenţă pe care o  │
│     │primeşte concedentul,           │
│     │stabilită la un nivel fix sau   │
│     │într-un anumit procent din      │
│     │cuantumul veniturilor           │
│     │încasate de concesionar de la   │
│     │utilizatorii finali ca urmare a │
│     │activităţilor                   │
│     │realizate;                      │
│     │f) dacă riscurile de operare    │
│     │sunt împărţite între concedent  │
│4.6. │şi concesionar,                 │
│     │contractul de concesiune trebuie│
│     │să prevadă explicit contribuţia │
│     │financiară a                    │
│     │concedentului pe parcursul      │
│     │derulării contractului, precum  │
│     │şi alte angajamente ale         │
│     │acestuia, ca sprijin            │
│     │complementar;                   │
│     │g) formula de ajustare a        │
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│     │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│     │respectarea legii;              │
│     │h) nivelul de performanţă şi de │
│     │calitate al activităţilor pe    │
│     │care concesionarul              │
│     │urmează să le efectueze, precum │
│     │şi modul în care acesta trebuie │
│     │să răspundă în                  │
│     │eventuale situaţii de urgenţă,  │
│     │stabilind în acest sens         │
│     │indicatori relevanţi şi         │
│     │măsurabili pe baza cărora se va │
│     │realiza verificarea modului de  │
│     │respectare a                    │
│     │obligaţiilor contractuale;      │
│     │i) dreptul concedentului de a   │
│     │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│     │de performanţă şi               │
│     │calitate a activităţilor        │
│     │realizate de concesionar,       │
│     │asigurându-se în acest sens     │
│     │inclusiv dreptul de a verifica  │
│     │documente relevante cu privire  │
│     │la aceste aspecte;              │
│     │j) modul în care concesionarul  │
│     │se obligă să prezinte           │
│     │concedentului rapoarte          │
│     │periodice sau la solicitarea    │
│     │acestuia din urmă, cu privire la│
│     │modul de realizare a            │
│     │anumitor parametri pe parcursul │
│     │derulării contractului;         │
│     │k) procedura legală prin care,  │
│     │la momentul începerii           │
│     │proiectului, se realizează      │
│     │transferul de la concedent la   │
│     │concesionar al infrastructurii  │
│     │sau al oricăror                 │
│     │bunuri ce vor fi utilizate în   │
│     │derularea concesiunii şi faptul │
│     │că lista acestora se            │
│     │constituie în anexe ale         │
│     │contractului de concesiune;     │
│     │l) clauze care fac distincţia   │
│     │dintre bunurile de retur şi     │
│     │bunurile proprii, precum        │
│     │şi regimul juridic al acestora; │
│     │m) clauze privind obligaţia     │
│     │concesionarului de a întreţine  │
│     │şi dezvolta bunurile de         │
│     │retur încredinţate de concedent │
│     │(dacă este cazul) pentru        │
│     │efectuarea activităţilor        │
│     │cuprinse în contractul de       │
│     │concesiune;                     │
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│     │n) clauze privind revenirea de  │
│     │plin drept, gratuit şi libere de│
│     │orice sarcini a                 │
│     │bunurilor de retur la concedent,│
│     │la încetarea contractului de    │
│     │concesiune;                     │
│     │o) procedura legală prin care,  │
│     │la momentul finalizării         │
│     │proiectului, se realizează      │
│     │transferul obiectului           │
│     │concesiunii de la concesionar la│
│     │concedent;                      │
│     │p) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │q) clauze privind răspunderea   │
│     │solidară sau nu a operatorului  │
│     │economic cu cea a               │
│     │terţului/terţilor susţinător/   │
│     │susţinători în legătură cu      │
│     │executarea contractului de      │
│     │concesiune;                     │
│     │r) clauze specifice care să     │
│     │permită entităţii contractante  │
│     │să urmărească orice             │
│     │pretenţie la daune pe care      │
│     │concesionarul ar putea să o aibă│
│     │împotriva terţului/             │
│     │terţilor susţinător/susţinători │
│     │pentru nerespectarea            │
│     │obligaţiilor asumate prin       │
│     │angajamentul de susţinere ferm, │
│     │cum ar fi, dar fără a se limita │
│     │la, prin cesiunea               │
│     │drepturilor contractantului     │
│     │către entitatea contractantă, cu│
│     │titlu de garanţie;              │
│     │s) angajamentul de susţinere    │
│     │prezentat de terţul/terţii      │
│     │susţinător/susţinători          │
│     │conform legii face parte        │
│     │integrantă din contractul de    │
│     │concesiune în legătură cu       │
│     │care s-a acordat susţinerea;    │
│     │t) cuantumul şi modul de        │
│     │constituire a garanţiilor;      │
│     │u) clauze de revizuire care să  │
│     │stabilească obiectul, limitele  │
│     │şi natura                       │
│     │eventualelor modificări sau     │
│     │opţiuni, care să nu afecteze    │
│     │caracterul general al           │
│     │contractului de concesiune,     │
│     │precum şi condiţiile în care se │
│     │poate recurge la                │
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│     │acestea, dacă este cazul, cu    │
│     │respectarea legii;              │
│     │v) clauze care nu pot face      │
│     │obiectul niciunei modificări;   │
│     │w) posibilitatea de denunţare   │
│     │unilaterală a contractului de   │
│     │concesiune de către             │
│     │concedent, în condiţiile        │
│     │prevăzute de legislaţia în      │
│     │materia achiziţiilor publice;   │
│     │x) durata concesiunii, asumată  │
│     │prin strategia de contractare;  │
│     │y) modalitatea de efectuare a   │
│     │plăţilor direct                 │
│     │subcontractanţilor propuşi în   │
│     │ofertă                          │
│     │corespunzător părţii/părţilor   │
│     │din contract îndeplinite de     │
│     │aceştia, la solicitare;         │
│     │z) valoarea concesiunii, din    │
│     │care contribuţia entităţii      │
│     │contractante;                   │
│     │aa) termenele de executare/     │
│     │prestare a activităţilor ce fac │
│     │obiectul contractului;          │
│     │bb) anexele la contract şi      │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în       │
│     │cazul apariţiei de prevederi    │
│     │contradictorii.                 │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
     Cod E.6
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice/sectoriale              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│     │- Programul achiziţiilor publice│
│     │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul                       │
│     │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de cercetare-       │
│     │dezvoltare)                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│     │procedurii de                   │
│     │achiziţie, după caz             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Nota privind calculul valorii │
│1.5. │estimate minime şi maxime, în   │
│     │cazul în care nu                │
│     │este necesară întocmirea unei   │
│     │strategii de contractare        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Lista detaliată pentru alte   │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul sau convenţia de      │
│1.8. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de aprobare a           │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentaţia de atribuire     │
│     │completă, aşa cum a fost        │
│1.11.│publicată în SEAP,              │
│     │clarificări/erate la            │
│     │documentaţia de atribuire, dacă │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de numire/desemnare a   │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere  │
│     │sau a juriului, după            │
│     │caz                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi  │
│     │documentele                     │
│     │privind soluţionarea            │
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├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Anunţul de participare/       │
│     │simplificat/de concurs,         │
│1.14.│publicate în SEAP/anunţul de    │
│     │intenţie valabil în mod continuu│
│     │sau invitaţia de participare,   │
│     │erate, clarificări              │
│     │publicate, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Oferta/ofertele desemnată/    │
│1.15.│desemnate câştigătoare şi       │
│     │clarificările aferente          │
│     │ofertei/ofertelor, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul procedurii de        │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Comunicările către ofertanţi  │
│1.17.│ale rezultatului aplicării      │
│     │procedurii de atribuire         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul privind            │
│1.18.│soluţionarea contestaţiilor     │
│     │privind rezultatul procedurii de│
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Acordul-cadru de achiziţie    │
│     │publică/sectorială              │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul-cadru să fie cuprins  │
│3.1. │în strategia anuală de achiziţii│
│     │publice/sectoriale              │
│     │şi în programul anual al        │
│     │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
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│     │- Procedura de atribuire        │
│     │aplicată este cea stabilită în  │
│3.2. │strategia de contractare,       │
│     │dacă este cazul, sau în         │
│     │programul anual al achiziţiilor │
│     │publice/sectoriale sau în       │
│     │programul achiziţiilor publice/ │
│     │sectoriale la nivel de proiect  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectul acordului-cadru să   │
│     │fie încadrat în categoria de    │
│     │cheltuieli considerate          │
│3.3. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului                │
│     │sau convenţiei de finanţare     │
│     │externă şi cu regulile          │
│     │organismului finanţator         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul-cadru să fie întocmit │
│     │potrivit modelului de           │
│     │acord-cadru inclus în           │
│     │documentaţia de atribuire cu    │
│     │toate clarificările şi          │
│     │modificările aduse de           │
│3.4. │autoritatea contractantă în     │
│     │perioada de clarificări,        │
│     │completat cu datele din         │
│     │oferta/ofertele declarată/      │
│     │declarate câştigătoare în       │
│     │raportul procedurii de          │
│     │atribuire de achiziţii publice/ │
│     │sectoriale; dacă apar modificări│
│     │în avantajul                    │
│     │autorităţii contractante,       │
│     │acestea sunt justificate        │
│     │printr-o notă separată.         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Niciuna dintre clauzele       │
│     │obligatorii nu a fost           │
│3.5. │modificată, iar modificările    │
│     │efectuate conform punctului 3.4 │
│     │nu afectează caracterul general │
│     │al acordului-cadru              │
│     │şi drepturile autorităţii       │
│     │contractante.                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul-cadru de achiziţii    │
│3.6. │publice/sectoriale să fie       │
│     │încheiat în perioada de         │
│     │valabilitate a ofertei/ofertelor│
│     │şi a garanţiei de participare.  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Acordul-cadru să conţină      │
│     │modelul de contract subsecvent. │
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├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Acordul-cadru să precizeze:   │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare ale acestora;      │
│     │b) obiectul acordului-cadru;    │
│     │c) durata;                      │
│     │d) preţul/tariful unitar/costul │
│     │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│     │costurile;                      │
│     │e) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea legii;              │
│     │f) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │g) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │h) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│3.8. │i) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru este încheiat cu  │
│     │un singur operator economic,    │
│     │acesta trebuie să prevadă cel   │
│     │puţin:                          │
│     │(1) obligaţiile principale pe   │
│     │care operatorul economic şi le-a│
│     │asumat prin ofertă;             │
│     │(2) preţul unitar pe care       │
│     │operatorul economic l-a prevăzut│
│     │în ofertă şi pe baza            │
│     │căruia se va determina preţul   │
│     │fiecărui contract atribuit      │
│     │ulterior;                       │
│     │j) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru este încheiat cu  │
│     │mai mulţi operatori economici,  │
│     │iar contractele subsecvente     │
│     │urmează să fie atribuite prin   │
│     │reluarea competiţiei,           │
│     │acordul-cadru trebuie să        │
│     │prevadă:                        │
│     │(1) elementele/condiţiile care  │
│     │rămân neschimbate pe întreaga   │
│     │durată a                        │
│     │respectivului acord;            │
│     │(2) numărul de operatori        │
│     │economici cu care se încheie    │
│     │acordul-cadru este mai mic      │
│     │decât numărul maxim din anunţul │
│     │de participare;                 │
│     │(3) elementele/condiţiile care  │
│     │vor face obiectul reluării      │
│     │competiţiei pentru              │
│     │atribuirea contractelor         │
│     │subsecvente; elementele         │
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│     │reofertării se referă la preţ,  │
│     │termene de livrare/prestare/    │
│     │execuţie, caracteristici        │
│     │tehnice, nivel calitativ şi     │
│     │de performanţă şi acestea au    │
│     │fost prevăzute şi în fişa de    │
│     │date a achiziţiei.              │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT ADIŢIONAL LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
     Cod E.7
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Acordul-cadru de achiziţie     │
│1.1.│publică/sectorială şi actele     │
│    │adiţionale anterioare,           │
│    │dacă este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele achiziţiei         │
│    │iniţiale, prin care se face      │
│1.2.│dovada prevederilor privind      │
│    │posibilitatea de modificare a    │
│    │acordului-cadru de achiziţie     │
│    │publică/sectorială               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota justificativă care        │
│    │însoţeşte propunerea de act      │
│1.3.│adiţional privind                │
│    │necesitatea modificării          │
│    │acordului-cadru de achiziţie     │
│    │publică/sectorială               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
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│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actul adiţional la             │
│2.2.│acordul-cadru de achiziţie       │
│    │publică/sectorială               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificările, indiferent dacă  │
│    │sunt sau nu sunt evaluabile în   │
│    │bani şi indiferent               │
│3.1.│de valoarea acestora, să fie     │
│    │prevăzute în documentele         │
│    │achiziţiei iniţiale sub          │
│    │forma unor clauze de revizuire   │
│    │clare, precise şi fără echivoc,  │
│    │care pot include                 │
│    │clauze de revizuire a valorii    │
│    │maxime sau orice alte opţiuni    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea modificării în      │
│3.2.│prevederile legale, astfel încât │
│    │să nu fie necesară               │
│    │organizarea unei noi proceduri de│
│    │atribuire                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Clauzele de revizuire să       │
│    │precizeze obiectul, limitele şi  │
│    │natura eventualelor              │
│3.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│    │condiţiile în care se poate      │
│    │recurge la acestea               │
│    │şi să nu introducă modificări sau│
│    │opţiuni care ar afecta caracterul│
│    │general al                       │
│    │acordului-cadru de achiziţie     │
│    │publică/sectorială               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- În situaţia în care modificarea│
│    │se face fără organizarea unei noi│
│    │proceduri de                     │
│    │atribuire, nu este permisă       │
│    │modificarea preţului             │
│    │acordului-cadru de achiziţie     │
│3.4.│publică/sectorială în aşa fel    │
│    │încât noua valoare rezultată în  │
│    │urma respectivei                 │
│    │modificări să depăşească         │
│    │pragurile prevăzute de lege      │
│    │pentru publicarea unui anunţ     │
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│    │de participare sau a unui anunţ  │
│    │simplificat sau să fi impus      │
│    │organizarea unei alte            │
│    │proceduri de atribuire decât cea │
│    │aplicată pentru atribuirea       │
│    │acordului-cadru                  │
│    │respectiv                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Modificarea acordului-cadru nu │
│3.5.│vizează clauze obligatorii, nu   │
│    │afectează                        │
│    │drepturile autorităţii/entităţii │
│    │contractante.                    │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
     DE INVESTIŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII,
     ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI
     Cod E.8
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul de investiţii       │
│     │publice, după caz               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actul de aprobare a           │
│     │documentaţiei tehnico-economice │
│1.2. │a obiectivului/proiectului      │
│     │de investiţii sau a             │
│     │documentaţiei de avizare a      │
│     │lucrărilor de intervenţii       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Devizul general al            │
│1.3. │obiectivului/proiectului de     │
│     │investiţii sau al lucrărilor de │
│     │intervenţii                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, după  │
│     │caz                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Angajamentele legale încheiate│
├─────┼────────────────────────────────┤
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│     │- Situaţia plăţilor efectuate   │
│1.6. │conform evidenţelor contabile   │
│     │până la data                    │
│     │actualizării                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Situaţia restului de executat │
│     │la data actualizării            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Baza de date statistice a     │
│1.8. │Institutului Naţional de        │
│     │Statistică                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de calcul al actualizării│
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Documentul de actualizare a   │
│2.2. │valorii obiectivului/proiectului│
│     │de investiţii şi a              │
│     │lucrărilor de intervenţii       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Obiectivul/proiectul de       │
│3.1. │investiţii şi lucrările de      │
│     │intervenţii să fie cuprinse     │
│     │în programul de investiţii      │
│     │publice, după caz               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Valoarea cheltuielilor legal  │
│3.2. │efectuate până la data          │
│     │actualizării să fie corectă.    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea restului de executat │
│     │să fie corectă.                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Actualizarea valorii          │
│     │obiectivului/proiectului de     │
│     │investiţii sau a lucrărilor de  │
│3.4. │intervenţii să fie făcută pe    │
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│     │baza evoluţiei indicelui de     │
│     │preţuri de consum lunar         │
│     │(total), comunicat de Institutul│
│     │Naţional de Statistică, calculat│
│     │între data                      │
│     │întocmirii devizului general şi │
│     │data actualizării.              │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOCULUI
     FIX/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
     Cod E.9
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota privind starea tehnică a  │
│1.1.│mijlocului fix propus a fi scos  │
│    │din funcţiune                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Actul constatator al avariei   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Devizul estimativ al reparaţiei│
│    │capitale                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Nota justificativă privind     │
│1.4.│descrierea degradării bunurilor  │
│    │materiale                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Procesul-verbal de scoatere din│
│2.2.│funcţiune a mijlocului fix/de    │
│    │declasare a unor                 │
│    │bunuri materiale                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Procesul-verbal respectă       │
│3.1.│normele legale din punctul de    │
│    │vedere al formei şi              │
│    │conţinutului.                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Îndeplinirea condiţiilor       │
│3.2.│scoaterii din funcţiune/         │
│    │declasării                       │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA
     ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR
     CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI
     CU CARACTER SPECIFIC
     Cod E.10
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│organizarea acţiunii de protocol,│
│    │a manifestării                   │
│    │sau a acţiunii cu caracter       │
│    │specific, după caz               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documente specifice diferitelor│
│    │categorii de cheltuieli          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
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│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul privind cheltuielile  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│    │cheltuielile                     │
│    │efectuate                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele   │
│    │legale din punctul               │
│    │de vedere al formei şi           │
│    │conţinutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea cheltuielilor în    │
│    │plafoanele legale                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea valorii             │
│3.4.│cheltuielilor justificate prin   │
│    │decont în angajamentul bugetar   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Corectitudinea calculului      │
│3.5.│privind cheltuielile justificate │
│    │şi, după caz, a                  │
│    │penalităţilor de întârziere      │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE
     PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR
     Cod E.11
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Actul intern de decizie privind│
│    │deplasarea în străinătate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentele specifice          │
│1.2.│diferitelor categorii de         │
│    │cheltuieli                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│    │cheltuielile                     │
│    │efectuate                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele   │
│    │legale din punctul               │
│    │de vedere al formei şi           │
│    │conţinutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Corectitudinea calculului      │
│3.3.│privind cheltuielile justificate │
│    │şi, după caz, a                  │
│    │penalităţilor de întârziere      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în    │
│    │plafoanele legale                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea valorii             │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin   │
│    │decont în angajamentul bugetar   │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
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cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI
     ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ ŞI/SAU PENTRU
     ACHIZIŢII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ
     Cod E.12
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│deplasarea în ţară sau, după caz,│
│    │referatul                        │
│    │aprobat privind achiziţia directă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documente specifice diferitelor│
│    │categorii de cheltuieli          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│    │avansul primit                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele   │
│    │legale din punctul               │
│    │de vedere al formei şi           │
│    │conţinutului                     │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Corectitudinea calculului      │
│3.3.│privind sumele justificate şi,   │
│    │după caz, a                      │
│    │penalităţilor de întârziere      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în    │
│    │plafoanele legale                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea valorii             │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin   │
│    │decont în angajamentul bugetar   │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ
     ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII
     Cod E.13
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a         │
│    │contractului de sponsorizare     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Documentaţia specifică privind │
│1.2.│derularea operaţiunilor de       │
│    │sponsorizare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│2.2.│- Contractul de sponsorizare     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Dacă entitatea publică         │
│    │desfăşoară sau urmează să        │
│3.1.│desfăşoare o activitate din      │
│    │cele prevăzute la art. 4 din     │
│    │Legea nr. 32/1994, cu            │
│    │modificările şi completările     │
│    │ulterioare                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea valorii contractului│
│3.2.│în nivelul prevăzut de actul     │
│    │normativ de                      │
│    │aprobare a acţiunii (unde este   │
│    │cazul)                           │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR
     Cod E.14
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a donaţiei│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documentaţia specifică privind │
│    │derularea operaţiunii de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul de donaţie               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea valorii actului de  │
│3.1.│donaţie în nivelul prevăzut de   │
│    │actul normativ de                │
│    │aprobare a acţiunii (unde este   │
│    │cazul)                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Dacă se respectă regimul       │
│3.2.│juridic al bunului/bunurilor care│
│    │face/fac obiectul                │
│    │donaţiei                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Dacă bunul/bunurile respectiv/ │
│3.3.│respective este/sunt grevat(e) de│
│    │datorii                          │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE
     Cod E.15
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Decontul de cheltuieli         │
│    │prezentat de titularul de avans  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Decizia de imputare            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Alte documente din care rezultă│
│1.3.│obligaţii de plată în sarcina    │
│    │unor persoane                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
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│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia de încasare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Corectitudinea calculului sumei│
│3.1.│ce urmează a fi încasată şi, după│
│    │caz, a                           │
│    │penalităţilor de întârziere      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea sumei de cheltuieli │
│    │în limita decontului             │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CERERE DE PREFINANŢARE
     Cod E.16
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul/decizia/ordinul de  │
│    │finanţare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Prognoza fluxului de           │
│    │prefinanţare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Copie extras cont disponibil   │
│1.4.│din fonduri europene, copie      │
│    │extras cont trezorerie,          │
│    │după caz                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
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│1.5.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea de prefinanţare        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Încadrarea fondurilor          │
│    │solicitate prin cererea de       │
│    │fonduri în:                      │
│3.1.│a) limitele prevăzute în bugetul │
│    │alocat programului;              │
│    │b) nivelul prevăzut în actul     │
│    │normativ de aprobare a acţiunii  │
│    │(acolo unde este                 │
│    │cazul);                          │
│    │c) nivelul rezultat din prognoza │
│    │fluxului de prefinanţare.        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Stabilirea sumei pentru care se│
│    │cere deschiderea de credite,     │
│    │având în vedere:                 │
│3.2.│a) fondurile comunitare          │
│    │anterioare existente şi          │
│    │neutilizate, conform soldului din│
│    │extrasul de cont;                │
│    │b) ca întreaga sumă să fie       │
│    │utilizată până la finele         │
│    │perioadei pentru care se         │
│    │solicită fondurile europene      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Respectarea mecanismului       │
│3.3.│stabilit în acordurile de        │
│    │finanţare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Completarea corectă a cererii  │
│    │de prefinanţare cu privire la:   │
│    │a) autoritatea de management/    │
│3.4.│unitatea de plată/beneficiarul   │
│    │final;                           │
│    │b) conturile de trezorerie;      │
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│    │c) conturile de disponibilităţi  │
│    │deschise la unităţile bancare;   │
│    │d) calculul sumelor solicitate   │
│    │anterior şi neutilizate;         │
│    │e) celelalte rubrici prevăzute de│
│    │formular.                        │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CERERE DE FONDURI EUROPENE
     Cod E.17
*T*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │                                │
│crt. │Obiectivele verificării         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/decizia/ordinul de │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Nota justificativă            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Declaraţia de cheltuieli      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Cash flow-ul sumelor          │
│     │previzionate                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportarea financiară         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul asupra progresului   │
│     │înregistrat                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Situaţia cofinanţării de la   │
│     │bugetul de stat                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Reconcilierea bancară         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Copia extrasului de cont de   │
│1.10.│disponibil din fonduri europene,│
│     │copia extrasului de             │
│     │cont trezorerie, după caz       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*3)   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
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│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│2.   │financiar-contabil/de           │
│     │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor,         │
│     │altor semnături, conform        │
│     │prevederilor legale şi          │
│     │procedurilor interne, după caz, │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Cererea de fonduri europene   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Încadrarea fondurilor         │
│     │solicitate prin cererea de      │
│     │fonduri în:                     │
│3.1. │a) limitele prevăzute în bugetul│
│     │alocat programului;             │
│     │b) nivelul prevăzut în actul    │
│     │normativ de aprobare a acţiunii │
│     │(acolo unde este                │
│     │cazul);                         │
│     │c) nivelul rezultat din cash    │
│     │flow-ul sumelor previzionate.   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Stabilirea sumei pentru care  │
│     │se cere deschiderea de credite, │
│     │având în vedere:                │
│3.2. │a) fondurile anterioare         │
│     │existente şi neutilizate,       │
│     │conform soldului din extrasul de│
│     │cont;                           │
│     │b) ca întreaga sumă să fie      │
│     │utilizată până la finele        │
│     │perioadei pentru care se        │
│     │solicită fondurile europene.    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Respectarea mecanismului      │
│3.3. │stabilit în acordurile de       │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Respectarea                   │
│3.4. │condiţionalităţilor impuse      │
│     │pentru alimentarea conturilor   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │- Completarea corectă a cererii │
│     │de fonduri cu privire la:       │
│3.5. │a) autoritatea de management/   │
│     │unitatea de plată;              │
│     │b) conturile de trezorerie;     │
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│     │c) conturile de disponibilităţi │
│     │deschise la unităţile bancare;  │
│     │d) calculul sumelor solicitate  │
│     │anterior şi neutilizate;        │
│     │e) celelalte rubrici prevăzute  │
│     │de formular.                    │
└─────┴────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CERERE DE TRAGERE ŞI CERERE DE ALIMENTARE A
     CONTULUI SPECIAL ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
     Cod E.18
*T*

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │                                 │
│crt.│Obiectivele verificării          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/nota de   │
│    │prezentare                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Situaţiile/rapoartele de       │
│    │cheltuieli, documentele necesare │
│1.2.│în vederea efectuării            │
│    │tragerii conform prevederilor    │
│    │acordurilor de împrumut şi/sau   │
│    │acordurilor                      │
│    │subsidiare                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Contractele interne sau        │
│    │externe, facturile, ordinele de  │
│1.3.│plată prin care s-au             │
│    │efectuat plăţi în cadrul         │
│    │procedurilor de refinanţare, dacă│
│    │este cazul                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Certificatul de conformitate,  │
│    │dacă este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Notificarea privind intrarea în│
│1.5.│efectivitate a împrumutului,     │
│    │emisă de finanţator              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Acordul de împrumut/contractul │
│1.6.│de finanţare/refinanţare şi      │
│    │amendamentele                    │
│    │convenite                        │
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├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Acordul subsidiar, dacă este   │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Bugetul, dacă este cazul       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Alte documente specifice*3)    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/                         │
│2.  │financiar-contabil/de            │
│    │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor,            │
│    │altor semnături, conform         │
│    │prevederilor legale şi           │
│    │procedurilor interne, după caz,  │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Cererea de tragere şi Cererea  │
│2.2.│de alimentare a contului special │
│    │în cadrul                        │
│    │împrumuturilor externe           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Cererea de tragere şi Cererea  │
│    │de alimentare a contului special │
│3.1.│în cadrul                        │
│    │împrumuturilor externe respectă  │
│    │forma şi conţinutul solicitate de│
│    │finanţator/                      │
│    │cerinţele finanţatorului şi      │
│    │procedurile interne              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Corespondenţa dintre suma      │
│    │solicitată/propusă a fi trasă/   │
│3.2.│alimentată şi suma               │
│    │rezultată din rapoarte/situaţii  │
│    │de cheltuieli/contracte interne  │
│    │şi/sau externe/                  │
│    │facturi, după caz                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Situaţiile/rapoartele de       │
│3.3.│cheltuieli respectă forma şi     │
│    │conţinutul solicitate de         │
│    │finanţator/cerinţele             │
│    │finanţatorului                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Respectarea procentului de     │
│    │finanţare a cheltuielilor        │
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│3.4.│eligibile din împrumut,          │
│    │precum şi, după caz, încadrarea  │
│    │în suma alocată pe categorii de  │
│    │cheltuieli,                      │
│    │conform acordului de împrumut    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Respectarea valorii minime/    │
│3.5.│maxime a tranşei/numărului maxim │
│    │de tranşe, după caz,             │
│    │conform acordului de împrumut    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Existenţa în bugetul           │
│    │ordonatorului principal de       │
│    │credite, alocat pentru perioada  │
│3.6.│următoare, de sume/fonduri       │
│    │necesare continuării plăţilor în │
│    │cadrul proiectului,              │
│    │corespunzător cheltuielilor      │
│    │cuprinse în rapoarte, care       │
│    │urmează a fi efectuate în        │
│    │perioada respectivă              │
└────┴─────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este 
cazul.
──────────

    G. Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul 
general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
*T*

┌────┬──────────────────────────┬─────────┐
│    │                          │Publicat │
│    │                          │în       │
│    │                          │Monitorul│
│    │                          │Oficial  │
│Nr. │Actul normativ            │al       │
│crt.│                          │României,│
│    │                          │Partea I/│
│    │                          │Jurnalul │
│    │                          │Oficial  │
│    │                          │al       │
│    │                          │Uniunii  │
│    │                          │Europene │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (CE) nr.     │         │
│    │2.195/2002 al             │         │
│1.  │Parlamentului European    │J.O. al  │
│    │şi al Consiliului din 5   │U.E.     │
│    │noiembrie 2002 privind    │seria L, │
│    │Vocabularul               │nr. 340/ │
│    │comun al achiziţiilor     │2002     │
│    │publice (CPV)             │         │
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├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (CE) nr.     │         │
│    │1.828/2006 al Comisiei din│         │
│    │8 decembrie 2006 de       │         │
│    │stabilire a normelor de   │         │
│    │punere în                 │         │
│    │aplicare a Regulamentului │         │
│    │(CE) nr. 1.083/2006 al    │         │
│2.  │Consiliului               │         │
│    │de stabilire a anumitor   │         │
│    │dispoziţii generale       │         │
│    │privind Fondul            │         │
│    │European de Dezvoltare    │         │
│    │Regională, Fondul Social  │J.O. al  │
│    │European şi               │U.E.     │
│    │Fondul de coeziune şi a   │seria L  │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │nr. 371/ │
│    │1.080/2006 al             │2006     │
│    │Parlamentului European şi │         │
│    │al Consiliului privind    │         │
│    │Fondul                    │         │
│    │European de Dezvoltare    │         │
│    │Regională                 │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (CE) nr. 498/│         │
│    │2007 al Comisiei din 26   │         │
│    │martie 2007               │         │
│3.  │de stabilire a unor norme │         │
│    │detaliate pentru punerea  │J.O. al  │
│    │în                        │U.E.     │
│    │aplicare a Regulamentului │seria L  │
│    │(CE) nr. 1.198/2006 al    │nr. 120/ │
│    │Consiliului               │2007     │
│    │privind Fondul European   │         │
│    │pentru Pescuit            │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (UE, EURATOM)│         │
│    │nr. 966/2012 al           │         │
│    │Parlamentului             │         │
│    │European şi al Consiliului│         │
│4.  │din 25 octombrie 2012,    │         │
│    │privind                   │         │
│    │normele financiare        │J.O. al  │
│    │aplicabile bugetului      │U.E.     │
│    │general al Uniunii şi     │seria L  │
│    │de abrogare a             │nr. 298/ │
│    │Regulamentului (CE,       │2012     │
│    │EURATOM) nr. 1.605/2002 al│         │
│    │Consiliului               │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │         │
│    │1.300/2013 al             │         │
│    │Parlamentului European şi │         │
│5.  │al Consiliului din 17     │J.O. al  │
│    │decembrie 2013 privind    │U.E.     │
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│    │Fondul de                 │seria L  │
│    │coeziune şi de abrogare a │nr. 347/ │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │2013     │
│    │1.084/2006                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │         │
│    │1.301/2013 al             │         │
│    │Parlamentului European şi │         │
│    │al Consiliului din 17     │         │
│    │decembrie 2013 privind    │         │
│6.  │Fondul european           │         │
│    │de dezvoltare regională şi│         │
│    │dispoziţiile specifice    │         │
│    │aplicabile                │J.O. al  │
│    │obiectivului referitor la │U.E.     │
│    │investiţiile pentru       │seria L  │
│    │creştere                  │nr. 347/ │
│    │economică şi locuri de    │2013     │
│    │muncă şi de abrogare a    │         │
│    │Regulamentului            │         │
│    │(CE) nr. 1.080/2006       │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │         │
│    │1.303/2013 al             │         │
│    │Parlamentului European şi │         │
│    │al Consiliului din 17     │         │
│    │decembrie 2013 de         │         │
│    │stabilire a unor          │         │
│    │dispoziţii comune privind │         │
│    │Fondul european de        │         │
│    │dezvoltare                │         │
│7.  │regională, Fondul social  │         │
│    │european, Fondul de       │         │
│    │coeziune, Fondul          │         │
│    │european agricol pentru   │         │
│    │dezvoltare rurală şi      │         │
│    │Fondul european           │         │
│    │pentru pescuit şi afaceri │         │
│    │maritime, precum şi de    │         │
│    │stabilire a               │J.O. al  │
│    │unor dispoziţii generale  │U.E.     │
│    │privind Fondul european de│seria L  │
│    │dezvoltare regională,     │nr. 347/ │
│    │Fondul social european,   │2013     │
│    │Fondul de                 │         │
│    │coeziune şi Fondul        │         │
│    │european pentru pescuit şi│         │
│    │afaceri                   │         │
│    │maritime şi de abrogare a │         │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │         │
│    │1.083/2006                │         │
│    │al Consiliului            │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │         │
│    │1.304/2013 al             │         │
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│    │Parlamentului European şi │         │
│8.  │al Consiliului din 17     │         │
│    │decembrie 2013 privind    │J.O. al  │
│    │Fondul social             │U.E.     │
│    │european şi de abrogare a │seria L  │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │nr. 347/ │
│    │1.081/2006                │2013     │
│    │al Consiliului            │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │         │
│    │1.305/2013 al             │         │
│    │Parlamentului European şi │         │
│    │al Consiliului din 17     │         │
│9.  │decembrie 2013 privind    │         │
│    │sprijinul pentru          │         │
│    │dezvoltare rurală acordat │J.O. al  │
│    │din Fondul european       │U.E.     │
│    │agricol pentru            │seria L  │
│    │dezvoltare rurală (FEADR) │nr. 347/ │
│    │şi de abrogare a          │2013     │
│    │Regulamentului            │         │
│    │(CE) nr. 1.698/2005 al    │         │
│    │Consiliului               │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr. 508/│         │
│    │2014 al Parlamentului     │         │
│    │European şi               │         │
│    │al Consiliului din 15 mai │         │
│    │2014 privind Fondul       │         │
│    │european pentru           │         │
│10. │pescuit şi afaceri        │         │
│    │maritime şi de abrogare a │         │
│    │Regulamentelor            │         │
│    │(CE) nr. 2.328/2003, (CE) │J.O. al  │
│    │nr. 861/2006, (CE) nr.    │U.E.     │
│    │1.198/2006                │seria L  │
│    │şi (CE) nr. 791/2007 ale  │nr. 149/ │
│    │Consiliului şi a          │2014     │
│    │Regulamentului (UE)       │         │
│    │nr. 1.255/2011 al         │         │
│    │Parlamentului European şi │         │
│    │al Consiliului            │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Regulamentul de punere în │         │
│    │aplicare (UE) nr. 809/2014│         │
│    │al                        │         │
│    │Comisiei din 17 iulie 2014│         │
│11. │de stabilire a normelor de│         │
│    │aplicare a Regulamentului │         │
│    │(UE) nr. 1.306/2013 al    │         │
│    │Parlamentului European şi │J.O. al  │
│    │al Consiliului în ceea ce │U.E.     │
│    │priveşte                  │seria L  │
│    │sistemul integrat de      │nr. 227/ │
│    │administrare şi control,  │2014     │
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│    │măsurile de               │         │
│    │dezvoltare rurală şi      │         │
│    │ecocondiţionalitatea      │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea contabilităţii nr.  │         │
│12. │82/1991, republicată, cu  │Nr. 454/ │
│    │modificările şi           │2008     │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 15/1994 privind │         │
│    │amortizarea capitalului   │         │
│13. │imobilizat                │         │
│    │în active corporale şi    │         │
│    │necorporale, republicată, │Nr. 242/ │
│    │cu                        │1999     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 32/1994 privind │         │
│14. │sponsorizarea, cu         │Nr. 129/ │
│    │modificările şi           │1994     │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 33/1994 privind │         │
│15. │exproprierea pentru cauză │         │
│    │de                        │Nr. 472/ │
│    │utilitate publică,        │2011     │
│    │republicată               │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 213/1998 privind│         │
│16. │bunurile proprietate      │         │
│    │publică, cu               │Nr. 448/ │
│    │modificările şi           │1998     │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 188/1999 privind│         │
│    │Statutul funcţionarilor   │         │
│17. │publici,                  │Nr. 365/ │
│    │republicată, cu           │2007     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 215/2001 privind│         │
│    │administraţia publică     │         │
│18. │locală,                   │Nr. 123/ │
│    │republicată, cu           │2007     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 76/2002 privind │         │
│    │sistemul asigurărilor     │         │
│19. │pentru şomaj              │         │
│    │şi stimularea ocupării    │Nr. 103/ │
│    │forţei de muncă, cu       │2002     │
│    │modificările şi           │         │
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│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 346/2002 privind│         │
│20. │asigurarea pentru         │         │
│    │accidente de              │Nr. 251/ │
│    │muncă şi boli             │2014     │
│    │profesionale, republicată │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 500/2002 privind│         │
│21. │finanţele publice, cu     │Nr. 597/ │
│    │modificările              │2002     │
│    │şi completările ulterioare│         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 53/2003 - Codul │         │
│22. │muncii, republicată, cu   │Nr. 345/ │
│    │modificările şi           │2011     │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 514/2003 privind│         │
│23. │organizarea şi exercitarea│         │
│    │profesiei de consilier    │Nr. 867/ │
│    │juridic, cu completările  │2003     │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│24. │Legea nr. 590/2003 privind│Nr. 23/  │
│    │tratatele                 │2004     │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 312/2004 privind│         │
│25. │Statutul Băncii Naţionale │         │
│    │a                         │Nr. 582/ │
│    │României, cu modificările │2004     │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 346/2004 privind│         │
│    │stimularea înfiinţării şi │         │
│26. │dezvoltării               │         │
│    │întreprinderilor mici şi  │Nr. 681/ │
│    │mijlocii, cu              │2004     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 247/2005 privind│         │
│    │reforma în domeniile      │         │
│27. │proprietăţii              │         │
│    │şi justiţiei, precum şi   │Nr. 653/ │
│    │unele măsuri adiacente, cu│2005     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 248/2005 privind│         │
│    │regimul liberei circulaţii│         │
│28. │a                         │         │
│    │cetăţenilor români în     │Nr. 682/ │
│    │străinătate, cu           │2005     │
│    │modificările şi           │         │
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│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 350/2005 privind│         │
│    │regimul finanţărilor      │         │
│29. │nerambursabile din fonduri│         │
│    │publice alocate pentru    │         │
│    │activităţi                │         │
│    │nonprofit de interes      │Nr. 1.128│
│    │general, cu modificările  │/2005    │
│    │şi                        │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 273/2006 privind│         │
│30. │finanţele publice locale, │         │
│    │cu                        │Nr. 618/ │
│    │modificările şi           │2006     │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 321/2006 privind│         │
│    │regimul acordării         │         │
│    │finanţărilor              │         │
│    │nerambursabile pentru     │         │
│    │programele, proiectele sau│         │
│    │acţiunile                 │         │
│31. │privind sprijinirea       │         │
│    │activităţii românilor de  │         │
│    │pretutindeni şi           │         │
│    │a organizaţiilor          │         │
│    │reprezentative ale        │         │
│    │acestora, precum şi a     │         │
│    │modului de repartizare şi │Nr. 626/ │
│    │de utilizare a sumei      │2006     │
│    │prevăzute în              │         │
│    │bugetul Ministerului      │         │
│    │pentru Românii de         │         │
│    │Pretutindeni pentru       │         │
│    │această activitate, cu    │         │
│    │modificările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 95/2006 privind │         │
│    │reforma în domeniul       │         │
│32. │sănătăţii,                │Nr. 652/ │
│    │republicată, cu           │2015     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 287/2009 privind│         │
│33. │Codul civil, republicată, │Nr. 505/ │
│    │cu                        │2011     │
│    │modificările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea responsabilităţii   │         │
│34. │fiscal-bugetare nr. 69/   │Nr. 330/ │
│    │2010,                     │2015     │
│    │republicată               │         │
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├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 263/2010 privind│         │
│35. │sistemul unitar de pensii │         │
│    │publice,                  │Nr. 852/ │
│    │cu modificările şi        │2010     │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea-cadru nr. 153/2017  │         │
│36. │privind salarizarea       │Nr. 492/ │
│    │personalului              │2017     │
│    │plătit din fonduri publice│         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 105/2011 privind│         │
│    │gestionarea şi utilizarea │         │
│    │fondurilor externe        │         │
│37. │nerambursabile şi a       │         │
│    │cofinanţării publice      │         │
│    │naţionale, pentru         │         │
│    │obiectivul "Cooperare     │Nr. 434/ │
│    │teritorială               │2011     │
│    │europeană", cu            │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 72/2013 privind │         │
│    │măsurile pentru combaterea│         │
│    │întârzierii în executarea │         │
│38. │obligaţiilor de plată a   │         │
│    │unor sume                 │         │
│    │de bani rezultând din     │         │
│    │contracte încheiate între │         │
│    │profesionişti             │Nr. 182/ │
│    │şi între aceştia şi       │2013     │
│    │autorităţi contractante,  │         │
│    │cu modificările           │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 227/2015 privind│         │
│39. │Codul fiscal, cu          │Nr. 688/ │
│    │modificările şi           │2015     │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│40. │Legea nr. 98/2016 privind │         │
│    │achiziţiile publice, cu   │Nr. 390/ │
│    │completările ulterioare   │2016     │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│41. │Legea nr. 99/2016 privind │Nr. 391/ │
│    │achiziţiile sectoriale    │2016     │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│42. │Legea nr. 100/2016 privind│         │
│    │concesiunile de lucrări şi│Nr. 392/ │
│    │concesiunile de servicii  │2016     │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Legea nr. 101/2016 privind│         │
│    │remediile şi căile de atac│         │
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│    │în                        │         │
│    │materie de atribuire a    │         │
│    │contractelor de achiziţie │         │
│43. │publică, a                │         │
│    │contractelor sectoriale şi│         │
│    │a contractelor de         │         │
│    │concesiune de             │         │
│    │lucrări şi concesiune de  │Nr. 393/ │
│    │servicii, precum şi pentru│2016     │
│    │organizarea şi            │         │
│    │funcţionarea Consiliului  │         │
│    │Naţional de               │         │
│    │Soluţionare a             │         │
│    │Contestaţiilor            │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Decret nr. 209/1976 pentru│         │
│44. │aprobarea Regulamentului  │B.O. nr. │
│    │operaţiilor de casă ale   │64/1976  │
│    │unităţilor socialiste     │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │41/1994 privind           │         │
│    │autorizarea plăţii        │         │
│    │cotizaţiilor la           │         │
│45. │organizaţiile             │         │
│    │internaţionale            │         │
│    │interguvernamentale la    │         │
│    │care România este parte,  │Nr. 241/ │
│    │aprobată prin             │1994     │
│    │Legea nr. 126/1994, cu    │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │19/1995 privind unele     │         │
│    │măsuri de                 │         │
│    │perfecţionare a regimului │         │
│46. │achiziţiilor publice,     │         │
│    │precum şi a               │         │
│    │regimului de valorificare │         │
│    │a bunurilor scoase din    │         │
│    │funcţiune,                │Nr. 188/ │
│    │aparţinând instituţiilor  │1995     │
│    │publice, aprobată prin    │         │

│    │Legea nr. 96/1995, cu     │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │32/1998 privind           │         │
│    │organizarea               │         │
│47. │cabinetului demnitarului  │         │
│    │din administraţia publică │         │
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│    │centrală,                 │         │
│    │aprobată cu modificări    │Nr. 42/  │
│    │prin Legea nr. 760/2001,  │1998     │
│    │cu                        │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │119/1999 privind controlul│         │
│48. │intern/                   │         │
│    │managerial şi controlul   │         │
│    │financiar preventiv,      │Nr. 799/ │
│    │republicată, cu           │2003     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │112/2000 pentru           │         │
│    │reglementarea             │         │
│    │procesului de scoatere din│         │
│49. │funcţiune, casare şi      │         │
│    │valorificare              │         │
│    │a activelor corporale care│         │
│    │alcătuiesc domeniul public│Nr. 425/ │
│    │al                        │2000     │
│    │statului şi al unităţilor │         │
│    │administrativ-teritoriale,│         │
│    │aprobată                  │         │
│    │prin Legea nr. 246/2001   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │80/2001 privind stabilirea│         │
│    │unor                      │         │
│    │normative de cheltuieli   │         │
│50. │pentru autorităţile       │         │
│    │administraţiei            │         │
│    │publice şi instituţiile   │         │
│    │publice, aprobată cu      │Nr. 542/ │
│    │modificări prin           │2001     │
│    │Legea nr. 247/2002, cu    │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │22/2002 privind executarea│         │
│    │obligaţiilor de plată ale │         │
│51. │instituţiilor publice,    │         │
│    │stabilite                 │         │
│    │prin titluri executorii,  │         │
│    │aprobată cu completări    │         │
│    │prin                      │Nr. 81/  │
│    │Legea nr. 288/2002, cu    │2002     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
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│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │57/2002 privind cercetarea│         │
│52. │ştiinţifică şi dezvoltarea│         │
│    │tehnologică, aprobată cu  │         │
│    │modificări şi completări  │         │
│    │prin Legea nr. 324/2003,  │Nr. 643/ │
│    │cu                        │2002     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │13/2011 privind dobânda   │         │
│    │legală                    │         │
│    │remuneratorie şi          │         │
│53. │penalizatoare pentru      │         │
│    │obligaţii băneşti,        │         │
│    │precum şi pentru          │         │
│    │reglementarea unor măsuri │Nr. 607/ │
│    │financiar-fiscale         │2011     │
│    │în domeniul bancar,       │         │
│    │aprobată prin Legea nr. 43│         │
│    │/2012, cu                 │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 63/1999 cu │         │
│    │privire la                │         │
│    │gestionarea fondurilor    │         │
│54. │nerambursabile alocate    │         │
│    │României de               │         │
│    │către Comunitatea         │         │
│    │Europeană, precum şi a    │         │
│    │fondurilor de             │Nr. 215/ │
│    │cofinanţare aferente      │1999     │
│    │acestora, aprobată prin   │         │
│    │Legea nr. 22/2000, cu     │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 48/2005    │         │
│    │pentru                    │         │
│55. │reglementarea unor măsuri │         │
│    │privind numărul de posturi│         │
│    │şi                        │         │
│    │cheltuielile de personal  │Nr. 562/ │
│    │în sectorul bugetar,      │2005     │
│    │aprobată prin             │         │
│    │Legea nr. 367/2005, cu    │         │
│    │modificările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 30/2006    │         │
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│    │privind funcţia           │         │
│    │de verificare a aspectelor│         │
│    │procedurale aferente      │         │
│    │procesului de             │         │
│56. │atribuire a contractelor  │         │
│    │de achiziţie publică, a   │         │
│    │contractelor              │         │
│    │de concesiune de lucrări  │         │
│    │publice şi a contractelor │         │
│    │de                        │Nr. 365/ │
│    │concesiune de servicii,   │2006     │
│    │aprobată cu modificări şi │         │
│    │completări                │         │
│    │prin Legea nr. 228/2007,  │         │
│    │cu modificările şi        │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 54/2006    │         │
│57. │privind regimul           │         │
│    │contractelor de concesiune│         │
│    │de bunuri proprietate     │Nr. 569/ │
│    │publică,                  │2006     │
│    │aprobată cu modificări    │         │
│    │prin Legea nr. 22/2007    │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 64/2007    │         │
│    │privind datoria           │         │
│58. │publică, aprobată cu      │         │
│    │modificări şi completări  │         │
│    │prin                      │Nr. 439/ │
│    │Legea nr. 109/2008, cu    │2007     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 64/2009    │         │
│    │privind                   │         │
│    │gestionarea financiară a  │         │
│59. │instrumentelor structurale│         │
│    │şi                        │         │
│    │utilizarea acestora pentru│         │
│    │obiectivul convergenţă,   │Nr. 413/ │
│    │aprobată                  │2009     │
│    │cu modificări prin Legea  │         │
│    │nr. 362/2009, cu          │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 74/2009    │         │
│    │privind                   │         │
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│    │gestionarea fondurilor    │         │
│    │comunitare nerambursabile │         │
│    │provenite                 │         │
│    │din Fondul european de    │         │
│    │garantare agricolă, Fondul│         │
│    │european                  │         │
│    │agricol de dezvoltare     │         │
│    │rurală şi Fondul european │         │
│    │pentru                    │         │
│    │pescuit şi a fondurilor   │         │
│    │alocate de la bugetul de  │         │
│    │stat,                     │         │
│    │privind gestionarea       │         │
│    │fondurilor nerambursabile │         │
│60. │alocate de la             │         │
│    │Comunitatea Europeană şi a│         │
│    │fondurilor alocate de la  │         │
│    │bugetul                   │         │
│    │de stat aferente          │         │
│    │programului de colectare  │         │
│    │şi gestionare a           │         │
│    │datelor necesare          │         │
│    │desfăşurării politicii    │         │
│    │comune în domeniul        │         │
│    │pescuitului şi a          │         │
│    │programului de control,   │         │
│    │inspecţie şi              │         │
│    │supraveghere în domeniul  │         │
│    │pescuitului şi pentru     │         │
│    │modificarea               │         │
│    │art. 10 din Legea nr. 218/│Nr. 434/ │
│    │2005 privind stimularea   │2009     │
│    │absorbţiei                │         │
│    │fondurilor SAPARD, Fondul │         │
│    │european agricol pentru   │         │
│    │dezvoltare                │         │
│    │rurală, Fondul european   │         │
│    │pentru pescuit, Fondul    │         │
│    │european de               │         │
│    │garantare agricolă, prin  │         │
│    │preluarea riscului de     │         │
│    │creditare de              │         │
│    │către fondurile de        │         │
│    │garantare, aprobată cu    │         │
│    │modificări prin           │         │
│    │Legea nr. 371/2009, cu    │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 66/2011    │         │
│    │privind                   │         │
│    │prevenirea, constatarea şi│         │
│    │sancţionarea neregulilor  │         │
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│61. │apărute                   │         │
│    │în obţinerea şi utilizarea│         │
│    │fondurilor europene şi/sau│         │
│    │a                         │         │
│    │fondurilor publice        │Nr. 461/ │
│    │naţionale aferente,       │2011     │
│    │aprobată cu modificări    │         │
│    │şi completări prin Legea  │         │
│    │nr. 142/2012, cu          │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 77/2014    │         │
│    │privind                   │         │
│    │procedurile naţionale în  │         │
│62. │domeniul ajutorului de    │         │
│    │stat, precum              │         │
│    │şi pentru modificarea şi  │         │
│    │completarea               │         │
│    │Legii concurenţei nr. 21/ │Nr. 893/ │
│    │1996, aprobată cu         │2014     │
│    │modificări şi             │         │
│    │completări prin Legea nr. │         │
│    │20/2015, cu modificările  │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 40/2015    │         │
│    │privind                   │         │
│    │gestionarea financiară a  │         │
│63. │fondurilor europene pentru│         │
│    │perioada                  │         │
│    │de programare 2014-2020,  │         │
│    │aprobată cu modificări şi │Nr. 746/ │
│    │completări                │2015     │
│    │prin Legea nr. 105/2016,cu│         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │         │
│    │Guvernului nr. 49/2015    │         │
│    │privind                   │         │
│    │gestionarea financiară a  │         │
│    │fondurilor europene       │         │
│    │nerambursabile            │         │
│    │aferente politicii        │         │
│    │agricole comune, politicii│         │
│64. │comune de                 │         │
│    │pescuit şi politicii      │         │
│    │maritime integrate la     │         │
│    │nivelul Uniunii           │         │
│    │Europene, precum şi a     │         │
│    │fondurilor alocate de la  │         │
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│    │bugetul de                │         │
│    │stat pentru perioada de   │Nr. 816/ │
│    │programare 2014-2020 şi   │2015     │
│    │pentru                    │         │
│    │modificarea şi completarea│         │
│    │unor acte normative din   │         │
│    │domeniul                  │         │
│    │garantării, aprobată cu   │         │
│    │modificări şi completări  │         │
│    │prin                      │         │
│    │Legea nr. 56/2016         │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │552/1991 privind normele  │         │
│65. │de                        │         │
│    │organizare în ţară a      │Nr. 176/ │
│    │acţiunilor de protocol, cu│1991     │
│    │modificările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │518/1995 privind unele    │         │
│    │drepturi şi               │         │
│66. │obligaţii ale personalului│         │
│    │român trimis în           │         │
│    │străinătate pentru        │Nr. 154/ │
│    │îndeplinirea unor misiuni │1995     │
│    │cu caracter temporar, cu  │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │841/1995 privind          │         │
│    │procedurile de            │         │
│67. │transmitere fără plată şi │         │
│    │de valorificare a         │         │
│    │bunurilor                 │Nr. 253/ │
│    │aparţinând instituţiilor  │1995     │
│    │publice, cu modificările  │         │
│    │şi                        │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │909/1997 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│68. │Legii nr. 15/1994 privind │         │
│    │amortizarea capitalului   │         │
│    │imobilizat în active      │         │
│    │corporale şi              │         │
│    │necorporale, modificată şi│Nr. 4/   │
│    │completată prin           │1998     │
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │         │
│    │54/1997, cu modificările  │         │
│    │şi                        │         │
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│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │189/2001 privind unele    │         │
│    │măsuri                    │         │
│69. │referitoare la efectuarea │         │
│    │deplasărilor în           │         │
│    │străinătate, în           │         │
│    │interes de serviciu, de   │Nr. 50/  │
│    │către demnitarii şi       │2001     │
│    │asimilaţii                │         │
│    │acestora din administraţia│         │
│    │publică                   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │264/2003 privind          │         │
│    │stabilirea                │         │
│    │acţiunilor şi categoriilor│         │
│70. │de cheltuieli,            │         │
│    │criteriilor,              │         │
│    │procedurilor şi limitelor │         │
│    │pentru efectuarea de plăţi│Nr. 109/ │
│    │în avans                  │2004     │
│    │din fonduri publice,      │         │
│    │republicată, cu           │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │1.265/2004 pentru         │         │
│    │aprobarea Normelor        │         │
│    │metodologice privind      │         │
│    │contractarea, finanţarea, │         │
│71. │monitorizarea             │         │
│    │şi evaluarea programelor, │         │
│    │proiectelor de            │         │
│    │cercetare-dezvoltare      │         │
│    │şi inovare şi a acţiunilor│Nr. 776/ │
│    │cuprinse în Planul        │2004     │
│    │naţional de               │         │
│    │cercetare-dezvoltare şi   │         │
│    │inovare, cu modificările  │         │
│    │şi                        │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │1.266/2004 pentru         │         │
│    │aprobarea Normelor        │         │
│72. │metodologice privind      │         │
│    │contractarea, finanţarea, │         │
│    │monitorizarea             │         │
│    │şi evaluarea proiectelor  │Nr. 776/ │
│    │din planurile sectoriale  │2004     │
│    │de                        │         │
│    │cercetare-dezvoltare, cu  │         │
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│    │modificările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │1.860/2006 privind        │         │
│    │drepturile şi             │         │
│    │obligaţiile personalului  │         │
│    │autorităţilor şi          │         │
│73. │instituţiilor             │         │
│    │publice pe perioada       │         │
│    │delegării şi detaşării în │         │
│    │altă localitate           │         │
│    │precum şi în cazul        │Nr. 1.046│
│    │deplasării, în cadrul     │/2006    │
│    │localităţii, în           │         │
│    │interesul serviciului, cu │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr. 9│         │
│    │/2007 privind             │         │
│74. │constituirea,             │         │
│    │componenţa şi funcţionarea│         │
│    │Comisiei de autorizare a  │         │
│    │împrumuturilor locale, cu │Nr. 71/  │
│    │modificările şi           │2007     │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │168/2007 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│75. │metodologice de aplicare a│         │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │         │
│    │Guvernului nr. 54/2006    │         │
│    │privind                   │Nr. 146/ │
│    │regimul contractelor de   │2007     │
│    │concesiune de bunuri      │         │
│    │proprietate               │         │
│    │publică                   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │759/2007 privind regulile │         │
│    │de                        │         │
│76. │eligibilitate a           │         │
│    │cheltuielilor efectuate în│         │
│    │cadrul                    │         │
│    │operaţiunilor finanţate   │Nr. 517/ │
│    │prin programele           │2007     │
│    │operaţionale, cu          │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │1.470/2007 pentru         │         │
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│    │aprobarea Normelor        │         │
│77. │metodologice de aplicare a│         │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │         │
│    │Guvernului                │Nr. 870/ │
│    │nr. 64/2007 privind       │2007     │
│    │datoria publică, cu       │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │611/2008 pentru aprobarea │         │
│78. │normelor                  │         │
│    │privind organizarea şi    │         │
│    │dezvoltarea carierei      │Nr. 530/ │
│    │funcţionarilor            │2008     │
│    │publici, cu modificările  │         │
│    │şi completările ulterioare│         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │442/2009 privind          │         │
│    │stabilirea cadrului       │         │
│    │general de implementare a │         │
│79. │măsurilor cofinanţate din │         │
│    │Fondul                    │         │
│    │European pentru Pescuit   │Nr. 320/ │
│    │prin Programul Operaţional│2009     │
│    │pentru                    │         │
│    │Pescuit 2007-2013, cu     │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │363/2010 privind aprobarea│         │
│80. │standardelor de cost      │         │
│    │pentru obiectivele de     │         │
│    │investiţii                │         │
│    │finanţate din fonduri     │Nr. 311/ │
│    │publice, cu modificările  │2010     │
│    │şi                        │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │134/2011 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│81. │metodologice privind      │         │
│    │stabilirea categoriilor de│         │
│    │cheltuieli                │         │
│    │pentru activităţi de      │Nr. 137/ │
│    │cercetare-dezvoltare şi de│2011     │
│    │stimulare a               │         │
│    │inovării, finanţate de la │         │
│    │bugetul de stat           │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │286/2011 pentru aprobarea │         │
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│    │Regulamentului-cadru      │         │
│    │privind stabilirea        │         │
│    │principiilor generale     │         │
│    │de ocupare a unui post    │         │
│82. │vacant sau temporar vacant│         │
│    │corespunzător funcţiilor  │         │
│    │contractuale şi a         │         │
│    │criteriilor de            │         │
│    │promovare în grade sau    │         │
│    │trepte profesionale       │Nr. 221/ │
│    │imediat superioare        │2011     │
│    │a personalului contractual│         │
│    │din sectorul bugetar      │         │
│    │plătit din                │         │
│    │fonduri publice, cu       │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │875/2011 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│    │prevederilor Ordonanţei de│         │
│    │urgenţă                   │         │
│83. │a Guvernului nr. 66/2011  │         │
│    │privind prevenirea,       │         │
│    │constatarea şi            │         │
│    │sancţionarea neregulilor  │         │
│    │apărute în obţinerea şi   │Nr. 659/ │
│    │utilizarea                │2011     │
│    │fondurilor europene şi/sau│         │
│    │a fondurilor publice      │         │
│    │naţionale                 │         │
│    │aferente acestora, cu     │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │921/2011 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │de aplicare a Ordonanţei  │         │
│    │de urgenţă a Guvernului   │         │
│84. │nr. 30/2006               │         │
│    │privind funcţia de        │         │
│    │verificare a aspectelor   │         │
│    │procedurale               │         │
│    │aferente procesului de    │         │
│    │atribuire a contractelor  │Nr. 677/ │
│    │de achiziţie              │2011     │
│    │publică, a contractelor de│         │
│    │concesiune de lucrări     │         │
│    │publice şi a              │         │
│    │contractelor de concesiune│         │
│    │de servicii               │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
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│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │218/2012 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│    │prevederilor Ordonanţei de│         │
│85. │urgenţă                   │         │
│    │a Guvernului nr. 64/2009  │         │
│    │privind gestionarea       │         │
│    │financiară a              │         │
│    │instrumentelor structurale│Nr. 193/ │
│    │şi utilizarea acestora    │2012     │
│    │pentru                    │         │
│    │obiectivul convergenţă, cu│         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │398/2015 pentru stabilirea│         │
│    │cadrului                  │         │
│    │instituţional de          │         │
│    │coordonare şi gestionare a│         │
│86. │fondurilor                │         │
│    │europene structurale şi de│         │
│    │investiţii şi pentru      │         │
│    │asigurarea                │         │
│    │continuităţii cadrului    │         │
│    │instituţional de          │Nr. 488/ │
│    │coordonare şi             │2015     │
│    │gestionare a              │         │
│    │instrumentelor structurale│         │
│    │2007-2013, cu             │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr. 1│         │
│    │/2016 pentru aprobarea    │         │
│87. │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│    │Legii nr. 227/2015 privind│Nr. 22/  │
│    │Codul fiscal, cu          │2016     │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │93/2016 pentru aprobarea  │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│88. │prevederilor Ordonanţei de│         │
│    │urgenţă                   │         │
│    │a Guvernului nr. 40/2015  │         │
│    │privind gestionarea       │         │
│    │financiară a              │Nr. 133/ │
│    │fondurilor europene pentru│2016     │
│    │perioada de programare    │         │
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│    │2014-2020,                │         │
│    │cu modificările şi        │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │394/2016 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│89. │prevederilor referitoare  │         │
│    │la                        │         │
│    │atribuirea contractului   │         │
│    │sectorial/acordului-cadru │Nr. 422/ │
│    │din                       │2016     │
│    │Legea nr. 99/2016 privind │         │
│    │achiziţiile sectoriale, cu│         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │395/2016 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│90. │prevederilor referitoare  │         │
│    │la                        │         │
│    │atribuirea contractului de│         │
│    │achiziţie publică/        │         │
│    │acordului-cadru           │Nr. 423/ │
│    │din Legea nr. 98/2016     │2016     │
│    │privind achiziţiile       │         │
│    │publice, cu               │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │640/2016 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│    │metodologice de aplicare a│         │
│    │prevederilor Ordonanţei de│         │
│    │urgenţă                   │         │
│    │a Guvernului nr. 49/2015  │         │
│    │privind gestionarea       │         │
│    │financiară a              │         │
│    │fondurilor europene       │         │
│91. │nerambursabile aferente   │         │
│    │politicii                 │         │
│    │agricole comune, politicii│         │
│    │comune de pescuit şi      │         │
│    │politicii                 │         │
│    │maritime integrate la     │         │
│    │nivelul Uniunii Europene, │         │
│    │precum şi a               │         │
│    │fondurilor alocate de la  │         │
│    │bugetul de stat pentru    │Nr. 719/ │
│    │perioada de               │2016     │
│    │programare 2014-2020 şi   │         │
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│    │pentru modificarea şi     │         │
│    │completarea               │         │
│    │unor acte normative din   │         │
│    │domeniul garantării,      │         │
│    │precum şi pentru          │         │
│    │modificarea şi completarea│         │
│    │unor acte normative din   │         │
│    │domeniul                  │         │
│    │garantării                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │867/2016 pentru aprobarea │         │
│    │Normelor                  │         │
│92. │metodologice de aplicare a│         │
│    │prevederilor referitoare  │         │
│    │la                        │         │
│    │atribuirea contractelor de│         │
│    │concesiune de lucrări şi  │Nr. 985/ │
│    │concesiune de servicii din│2016     │
│    │Legea nr. 100/2016 privind│         │
│    │concesiunile de lucrări şi│         │
│    │concesiunile de servicii  │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │         │
│    │907/2016 privind etapele  │         │
│    │de                        │         │
│    │elaborare şi              │         │
│93. │conţinutul-cadru al       │         │
│    │documentaţiilor tehnico-  │         │
│    │economice aferente        │         │
│    │obiectivelor/proiectelor  │Nr. 1.061│
│    │de investiţii             │/2016    │
│    │finanţate din fonduri     │         │
│    │publice, cu modificările  │         │
│    │şi                        │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │finanţelor publice nr.    │         │
│    │1.792/2002 pentru         │         │
│    │aprobarea Normelor        │         │
│    │metodologice privind      │         │
│94. │angajarea, lichidarea     │         │
│    │ordonanţarea şi plata     │         │
│    │cheltuielilor             │         │
│    │instituţiilor publice,    │         │
│    │precum şi organizarea,    │Nr. 37/  │
│    │evidenţa şi raportarea    │2003     │
│    │angajamentelor            │         │
│    │bugetare şi legale, cu    │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului muncii│         │
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│    │şi solidarităţii sociale  │         │
│95. │nr. 64/2003 pentru        │         │
│    │aprobarea modelului-cadru │         │
│    │al contractului           │         │
│    │individual de muncă, cu   │Nr. 139/ │
│    │modificările şi           │2003     │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │finanţelor publice nr. 166│         │
│    │/2006 privind             │         │
│    │stabilirea structurii     │         │
│    │raportărilor referitoare  │         │
│    │la                        │         │
│96. │cheltuielile de personal  │         │
│    │prevăzute de Ordonanţa de │         │
│    │urgenţă a                 │         │
│    │Guvernului nr. 48/2005    │         │
│    │pentru reglementarea unor │         │
│    │măsuri                    │Nr. 162/ │
│    │privind numărul de posturi│2006     │
│    │şi cheltuielile de        │         │
│    │personal în               │         │
│    │sectorul bugetar, aprobată│         │
│    │prin Legea nr. 367/2005,  │         │
│    │cu                        │         │
│    │modificările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │economiei şi finanţelor   │         │
│    │nr. 1.603/2008            │         │
│    │pentru aprobarea Normelor │         │
│    │tehnice privind           │         │
│    │determinarea              │         │
│    │cuantumului comisionului  │         │
│    │la fondul de risc, în     │         │
│97. │procente,                 │         │
│    │pentru acoperirea         │         │
│    │riscurilor financiare care│         │
│    │decurg din                │         │
│    │garantarea de către stat a│         │
│    │împrumuturilor contractate│         │
│    │de                        │         │
│    │persoane juridice de la   │Nr. 413/ │
│    │instituţiile creditoare,  │2008     │
│    │precum şi                 │         │
│    │din împrumuturile         │         │
│    │contractate direct de stat│         │
│    │şi                        │         │
│    │subîmprumutate            │         │
│    │beneficiarilor finali, cu │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
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│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │economiei şi finanţelor   │         │
│    │nr. 2.005/2008            │         │
│    │pentru aprobarea Normelor │         │
│    │privind modul de          │         │
│    │constituire,              │         │
│98. │administrare şi utilizare │         │
│    │a fondului de risc, precum│         │
│    │şi                        │         │
│    │reflectarea în            │         │
│    │contabilitatea Trezoreriei│         │
│    │Statului şi în            │Nr. 536/ │
│    │contabilitatea persoanelor│2008     │
│    │juridice a operaţiunilor  │         │
│    │legate de                 │         │
│    │acordarea de garanţii de  │         │
│    │stat şi subîmprumuturi, cu│         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │finanţelor publice nr. 138│         │
│    │/2009 pentru              │         │
│99. │aprobarea procedurilor    │         │
│    │privind contractarea      │         │
│    │datoriei publice          │Nr. 62/  │
│    │guvernamentale prin       │2009     │
│    │emiterea de garanţii de   │         │
│    │stat, cu                  │         │
│    │modificările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │finanţelor publice nr. 505│         │
│    │/2009 pentru              │         │
│    │aprobarea procedurilor    │         │
│100.│privind contractarea      │         │
│    │datoriei publice          │         │
│    │guvernamentale prin       │         │
│    │împrumuturi a căror       │Nr. 215/ │
│    │rambursare se asigură     │2009     │
│    │din alte surse decât      │         │
│    │bugetul de stat, cu       │         │
│    │modificările şi           │         │
│    │completările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │agriculturii şi           │         │
│    │dezvoltării rurale        │         │
│    │nr. 16/2010 pentru        │         │
│    │aprobarea Normelor        │         │
│    │metodologice de           │         │
│    │aplicare a prevederilor   │         │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │         │
│    │Guvernului                │         │
│    │nr. 74/2009 privind       │         │
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│    │gestionarea fondurilor    │         │
│    │comunitare                │         │
│    │nerambursabile provenite  │         │
│    │din Fondul european de    │         │
│    │garantare                 │         │
│    │agricolă, Fondul european │         │
│    │agricol de dezvoltare     │         │
│    │rurală şi                 │         │
│101.│Fondul european pentru    │         │
│    │pescuit şi a fondurilor   │         │
│    │alocate de la             │         │
│    │bugetul de stat, privind  │         │
│    │gestionarea fondurilor    │         │
│    │nerambursabile alocate de │         │
│    │la Comunitatea Europeană  │         │
│    │şi a                      │         │
│    │fondurilor alocate de la  │         │
│    │bugetul de stat aferente  │         │
│    │programului               │         │
│    │de colectare şi gestionare│         │
│    │a datelor necesare        │         │
│    │desfăşurării              │         │
│    │politicii comune în       │         │
│    │domeniul pescuitului şi a │         │
│    │programului de            │         │
│    │control, inspecţie şi     │Nr. 84/  │
│    │supraveghere în domeniul  │2010     │
│    │pescuitului şi            │         │
│    │pentru modificarea art. 10│         │
│    │din Legea nr. 218/2005    │         │
│    │privind                   │         │
│    │stimularea absorbţiei     │         │
│    │fondurilor SAPARD, Fondul │         │
│    │european                  │         │
│    │agricol pentru dezvoltare │         │
│    │rurală, Fondul european   │         │
│    │pentru                    │         │
│    │pescuit, Fondul european  │         │
│    │de garantare agricolă,    │         │
│    │prin                      │         │
│    │preluarea riscului de     │         │
│    │creditare de către        │         │
│    │fondurile de              │         │
│    │garantare, cu modificările│         │
│    │şi completările ulterioare│         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │delegat pentru buget nr.  │         │
│    │501/2013 pentru           │         │
│    │aprobarea Normelor        │         │
│    │metodologice privind      │         │
│    │deschiderea şi            │         │
│102.│repartizarea/retragerea   │         │
│    │creditelor bugetare din   │         │
│    │bugetul de                │         │
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│    │stat, bugetul asigurărilor│         │
│    │sociale de stat, bugetul  │         │
│    │asigurărilor pentru şomaj,│         │
│    │bugetul Fondului naţional │         │
│    │unic de                   │Nr. 219/ │
│    │asigurări sociale de      │2013     │
│    │sănătate, bugetul         │         │
│    │Trezoreriei Statului,     │         │
│    │bugetul Fondului pentru   │         │
│    │mediu şi bugetele locale, │         │
│    │cu                        │         │
│    │modificările ulterioare   │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│    │delegat pentru buget nr.  │         │
│    │720/2014 pentru           │         │
│    │aprobarea Normelor        │         │
│    │metodologice privind      │         │
│    │execuţia bugetelor de     │         │
│    │venituri şi cheltuieli ale│         │
│    │instituţiilor publice     │         │
│    │autonome,                 │         │
│    │instituţiilor publice     │         │
│103.│finanţate integral sau    │         │
│    │parţial din               │         │
│    │venituri proprii şi       │         │
│    │activităţilor finanţate   │         │
│    │integral din              │         │
│    │venituri proprii, inclusiv│         │
│    │a bugetelor creditelor    │         │
│    │interne,                  │         │
│    │bugetelor creditelor      │         │
│    │externe, bugetelor        │         │
│    │fondurilor externe        │         │
│    │nerambursabile, bugetelor │Nr. 396/ │
│    │fondului de risc şi       │2014     │
│    │bugetelor                 │         │
│    │privind activitatea de    │         │
│    │privatizare, gestionate de│         │
│    │instituţiile publice,     │         │
│    │indiferent de modalitatea │         │
│    │de organizare             │         │
│    │şi finanţare a acestora,  │         │
│    │cu modificările şi        │         │
│    │completările              │         │
│    │ulterioare                │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul ministrului       │         │
│104.│finanţelor publice nr.    │         │
│    │2.634/2015 privind        │Nr. 910/ │
│    │documentele               │2015     │
│    │financiar-contabile       │         │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│    │Ordinul preşedintelui     │         │
│    │Agenţiei Naţionale pentru │         │
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│    │Achiziţii                 │         │
│105.│Publice nr. 281/2016      │         │
│    │privind stabilirea        │         │
│    │formularelor standard     │         │
│    │ale Programului anual al  │Nr. 487/ │
│    │achiziţiilor publice şi   │2016     │
│    │Programului               │         │
│    │anual al achiziţiilor     │         │
│    │sectoriale                │         │
└────┴──────────────────────────┴─────────┘
*ST*
     NOTE:

    1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi
eventualele modificări şi completări ale acestora.
    2. Ordonatorii de credite au obligaţia completării/actualizării 
prezentei liste cu acte normative.

 (la 06-09-2017 Anexa nr. 1.1  a fost modificată de Punctul 1, Articolul I 
din ORDINUL nr. 2.332 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL 
nr. 721 din 06 septembrie 2017) 

    ANEXA 1.2

    la normele metodologice
    Denumirea entităţii publice
    Nr. ........../.........................
    DECIZIE/ORDIN
    Domnul/Doamna ................................ din cadrul ........
(denumirea compartimentului) ....., având funcţia de ..............., este 
desemnat/desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu în 
perioada ..................... .
    Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de 
operaţiuni prevăzute în Cadrul operaţiunilor supuse controlului financiar 
preventiv propriu, aprobat prin ...(denumirea actului administrativ)...., 
nr./data ............, aferent .....(denumirea entităţii publice)......... 
:

*T*

*ST*

*T*

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea   │Limita   │Observaţii│
│crt.│operaţiunii │valorică │          │
│    │            │         │          │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│0   │1           │2        │3         │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│    │            │         │          │
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│    │            │         │          │
│    │            │         │          │
│    │            │         │          │
│    │            │         │          │
└────┴────────────┴─────────┴──────────┘
*ST*
    
                            Conducătorul entităţii publice,
                            ...............................

    ANEXA 1.3

    la normele metodologice
    REGISTRUL
    privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

*T*

*ST*

*T*

┌───┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────
───┬───────────┬──────────┐
│Nr.│Denumirea   │Conţinutul │Comparti-  │Data       │Valoarea   │Valoarea   
│Data       │Observaţii│
│crt│operaţiunii,│operaţiunii│mentul     
│prezentării│operaţiunii│operaţiunii│restituirii│          │
│   │nr./data    │           │emitent al │la viză a  │pentru care│pentru 
care│operaţiunii│          │
│   │emiterii    │           │operaţiunii│operaţiunii│s-a acordat│s-a 
refuzat│/          │          │
│   │            │           │           │           │viza       │viza       
│numele şi  │          │
│   │            │           │           │           │- lei -    │           
│prenumele/ │          │
│   │            │           │           │           │           │           
│semnătura  │          │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────
───┼───────────┼──────────┤
│0  │1           │2          │3          │4          │5          │6          
│7          │8         │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────
───┼───────────┼──────────┤
│   │            │           │           │           │           │           
│           │          │
│   │            │           │           │           │           │           
│           │          │
│   │            │           │           │           │           │           
│           │          │
│   │            │           │           │           │           │           
│           │          │
│   │            │           │           │           │           │           
│           │          │
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│   │            │           │           │           │           │           
│           │          │
└───┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────
───┴───────────┴──────────┘
*ST*

    ANEXA 1.4

    la normele metodologice

*T*
    

*ST*

    NOTA DE RESTITUIRE
    Denumirea entităţii publice
    Persoana desemnată cu exercitarea controlului
    financiar preventiv propriu/controlor delegat
    Nr. ...../Data ...../...../......
    Domnului/Doamnei ..........(numele şi funcţia conducătorului 
compartimentului de specialitate care a iniţiat proiectul de operaţiune) 
(denumirea compartimentului de specialitate/instituţiei publice)........
    În conformitate cu prevederile pct. 5.4, 5.6 şi 10.3 din Normele 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
923/2014, în urma verificării formale a proiectului de operaţiune 
reprezentând .........(datele de identificare a proiectului de operaţiune 
prezentat la viză: denumirea proiectului de operaţiune, suma, nr./dată, 
compartimentul emitent)..........., am constatat că acesta nu îndeplineşte 
condiţiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează: .........(Se 
vor preciza condiţiile formale care se consideră a fi nerespectate la 
proiectul de operaţiune.)............. .
    Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate,
operaţiunea nu poate fi autorizată. Pentru simplificarea şi accelerarea 
circuitului administrativ, se restituie proiectul de operaţiune 
.............(denumirea proiectului de operaţiune)............., pentru 
refacere/completare, în condiţiile de mai sus.
    În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rog să 
îmi transmiteţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere.

*T*
       Persoana desemnată cu exercitarea             Numele, prenumele şi 
semnătura
    controlului financiar preventiv propriu/        persoanei căreia i se 
restituie
          Controlor delegat                              proiectul de 
operaţiune
    ........................................        
................................
                                                         Data 
...................

*ST*
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    ANEXA 1.5

    la normele metodologice

*T*
    

*ST*

    REFUZ DE VIZĂ
    Denumirea entităţii publice
    Nr. ....../................
    Domnului/Doamnei ..................................
    (conducătorul entităţii publice)
    În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar 
preventiv propriu pentru suma de ......... lei, la ...........(datele de 
identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; 
nr./dată; compartimentul emitent)............., deoarece nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: 
.............(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de 
acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea 
înscrisă în documente.)..................... .
    În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria 
răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta
se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.
    Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii 
.......(Se nominalizează operaţiunea.)...... va însoţi documentele
justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de 
ordine şi evidenţă 804 40 00 "Documente respinse la viza de control 
financiar preventiv" şi se întocmesc informările prevăzute de lege.
    Persoana desemnată cu exercitarea
    controlului financiar preventiv propriu,
    ................................................

    ANEXA 1.6

    la normele metodologice

*T*
    

*ST*

    INTENŢIE DE REFUZ DE VIZĂ
    Ministerul Finanţelor Publice
    Direcţia generală de control financiar preventiv
    Controlor delegat ..........
    Nr. ...../................
    Domnului/Doamnei ....................
    (numele şi funcţia ordonatorului de credite)
    (denumirea entităţii publice)
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    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă aduc la cunoştinţă intenţia de refuz de viză de control 
financiar preventiv delegat pentru suma de ............ lei, la ......
(datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea 
operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent)......, deoarece nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum 
urmează: ............(Se vor preciza actele normative şi condiţiile 
prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua 
operaţiunea.)............. .
    Dacă apreciaţi că operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, 
regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia 
creditelor bugetare şi/sau de angajament, vă rog să îmi transmiteţi, în 
scris, argumentele dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.
    Precizez că, pentru intervalul de timp de la data comunicării 
prezentului document şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de 
vedere, perioada de verificare a operaţiunii se suspendă, conform art. 14 
alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.
    Controlor delegat,
    ...........................

    ANEXA 1.7

    la normele metodologice

*T*
    

*ST*

    REFUZ DE VIZĂ
    Ministerul Finanţelor Publice
    Direcţia generală de control financiar preventiv
    Controlor delegat ...................
    Nr. ......./.....................
    Domnului/Doamnei .......................................
    (numele şi funcţia ordonatorului de credite)
    (denumirea entităţii publice)
    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar 
preventiv delegat pentru suma de .... lei, la ......(datele de 
identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; 
nr./dată; compartimentul emitent)........, deoarece nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: 
..........(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de 
acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea, 
de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de ordonatorul 
de credite la intenţia de refuz de viză emisă.)............ .
    În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria 
răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta

Pagina 239



NORMA          (A)       11/07/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.
    Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii 
.....(Se nominalizează operaţiunea.)....... va însoţi documentele 
justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de 
ordine şi evidenţă 804 40 00 "Documente respinse la viza de control 
financiar preventiv" şi se întocmesc informările prevăzute de lege.
    Controlor delegat,
    ...................................

    ANEXA 1.8

    la normele metodologice
    
     Denumirea entităţii publice
     RAPORT
     privind activitatea de control financiar preventiv
     pe luna/trimestrul ... anul ...
    CAP. 1
    Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

*T*

*ST*

*T*

┌────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────
─────┐
│    │Operaţiuni cu │             │              │              │              
│
│    │efect         │             │Total         │              │              
│
│    │financiar     │Corespondenţa│operaţiuni    │Din care:     │Din 
acestea:  │
│Nr. │asupra        │operaţiunilor│supuse vizei  │Refuzate la   
│Neefectuate   │
│crt.│fondurilor    │din col. 1 cu│de            │viză          │ca urmare 
a   │
│    │publice sau a │codurile     │control       │              │refuzului 
de  │
│    │patrimoniului │operaţiunilor│financiar     │              │viză          
│
│    │public        │din anexa    │preventiv     │              │              
│
│    │              │nr. 1.1 la   │              │              │              
│
│    │              │normele      
├──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┤
│    │              │metodologice │      │       │      │       │      │       
│
│    │              │Cadrul       │Număr │Valoare│Număr │Valoare│Număr 
│Valoare│
│    │              │general      │opera-│(mii   │opera-│(mii   │opera-│
(mii   │
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│    │              │             │ţiuni │lei)   │ţiuni │lei)   │ţiuni 
│lei)   │
│    │              │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │              │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│0   │1             │2            │3     │4      │5     │6      │7     │8      
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Total (rd. 1 +│             │      │       │      │       │      │       
│
│    │rd. 2 + rd. 3 │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │+ rd. 4       │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │+ rd. 5 + rd. │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │6 + rd. 7):   │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Deschideri,   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │repartizări,  │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │retrageri     │             │      │       │      │       │      │       
│
│1.  │şi modificări │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │ale creditelor│             │      │       │      │       │      │       
│
│    │- total       │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │(1.1 + 1.2 +  │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │1.3 + 1.4),   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │din care:     │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│1.1.│Deschideri de │A1           │      │       │      │       │      │       
│
│    │credite       │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│1.2.│Repartizări de│A2           │      │       │      │       │      │       
│
│    │credite       │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
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─────┤
│1.3.│Virări de     │A4           │      │       │      │       │      │       
│
│    │credite       │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│1.4.│Alte          │A3, A5       │      │       │      │       │      │       
│
│    │operaţiuni    │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Angajamente   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │legale - total│             │      │       │      │       │      │       
│
│2.  │(2.1 +        │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │2.2 + 2.3 +   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │2.4 + 2.5 +   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │2.6),         │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │din care:     │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Acte          │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │administrative│             │      │       │      │       │      │       
│
│2.1.│din care      │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │rezultă       │B13-B17      │      │       │      │       │      │       
│
│    │obligaţii de  │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │plată         │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Contracte/    │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │Contracte     │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │subsecvente/  │             │      │       │      │       │      │       
│
│2.2.│Comenzi de    │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │achiziţii     │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │publice/      │             │      │       │      │       │      │       
│
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│    │sectoriale,   │B1, B3-B5    │      │       │      │       │      │       
│
│    │inclusiv      │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │actele        │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │adiţionale la │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │acestea       │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Contracte/    │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │Decizii/Ordine│             │      │       │      │       │      │       
│
│2.3.│de            │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │finanţare sau │B2, B20      │      │       │      │       │      │       
│
│    │acorduri de   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │finanţare     │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Contracte/    │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │Acorduri/     │             │      │       │      │       │      │       
│
│2.4.│Convenţii de  │B6-B8, B10,  │      │       │      │       │      │       
│
│    │împrumut;     │B11, B19     │      │       │      │       │      │       
│
│    │garanţie;     │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │prospecte de  │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │emisiune      │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│2.5.│Convenţii de  │B9           │      │       │      │       │      │       
│
│    │garantare     │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Contracte de  │             │      │       │      │       │      │       
│
│2.6.│închiriere,   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │concesionare, │B12, B18     │      │       │      │       │      │       
│
│    │participare   │             │      │       │      │       │      │       
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│
│    │etc.          │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│3.  │Ordonanţări de│C2, C11      │      │       │      │       │      │       
│
│    │avansuri      │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Ordonanţări de│             │      │       │      │       │      │       
│
│    │plată - total │             │      │       │      │       │      │       
│
│4.  │(4.1 +        │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │4.2 + 4.3 +   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │4.4 + 4.5 +   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │4.6 + 4.7),   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │din care,     │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │pentru:       │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Drepturi de   │             │      │       │      │       │      │       
│
│4.1.│personal şi   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │obligaţii     │C12          │      │       │      │       │      │       
│
│    │fiscale       │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │aferente      │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Pensii,       │             │      │       │      │       │      │       
│
│4.2.│ajutoare,     │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │rente viagere │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │şi            │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │alte asemenea │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Servicii      │             │      │       │      │       │      │       
│
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│    │prestate,     │             │      │       │      │       │      │       
│
│4.3.│bunuri        │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │livrate,      │C1, C6, C7   │      │       │      │       │      │       
│
│    │lucrări       │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │executate     │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Rambursări,   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │dobânzi,      │             │      │       │      │       │      │       
│
│4.4.│comisioane şi │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │alte costuri  │C4, C5       │      │       │      │       │      │       
│
│    │aferente      │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │împrumuturilor│             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Ajutoare de   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │stat/de       │             │      │       │      │       │      │       
│
│4.5.│minimis,      │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │subvenţii,    │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │transferuri,  │C9           │      │       │      │       │      │       
│
│    │rente, alte   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │forme de      │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │sprijin       │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│4.6.│Finanţări/    │C3           │      │       │      │       │      │       
│
│    │Cofinanţări   │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│4.7.│Alte obligaţii│C8, C10      │      │       │      │       │      │       
│
│    │de plată      │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
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─────┤
│    │Operaţiuni    │             │      │       │      │       │      │       
│
│5.  │financiare/de │E18          │      │       │      │       │      │       
│
│    │plasament     │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│    │Operaţiuni    │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │privind       │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │activele      │             │      │       │      │       │      │       
│
│6.  │(vânzări,     │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │închirieri,   │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │concesionări, │D1-D6, E9    │      │       │      │       │      │       
│
│    │gajări,       │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │transferuri de│             │      │       │      │       │      │       
│
│    │bunuri etc.)  │             │      │       │      │       │      │       
│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──
─────┤
│7.  │Alte          │E1-E8,       │      │       │      │       │      │       
│
│    │operaţiuni    │             │      │       │      │       │      │       
│
│    │E10-E17       │             │      │       │      │       │      │       
│
└────┴──────────────┴─────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──
─────┘
*ST*
    CAP. 2
    Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

*T*

┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│    │             │        │Motivaţiile│
│    │Conţinutul   │Valoarea│pe care    │
│Nr. │operaţiunilor│refuzată│s-au       │
│crt.│refuzate la  │la viză │întemeiat  │
│    │viză         │(mii    │refuzurile │
│    │             │lei)    │de viză    │
│    │             │        │           │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│0   │1            │2       │3          │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│    │TOTAL        │        │           │
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├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│1   │             │        │           │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│2   │             │        │           │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│..  │             │        │           │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│n   │             │        │           │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘
*ST*
    CAP. 3
    Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria
răspundere a conducătorului entităţii publice

*T*

┌────┬──────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬────────────────
────┐
│    │Conţinutul    │             │        │             │Documentul de       
│
│    │operaţiunilor │             │        │             │informare           
│
│Nr. │refuzate la   │Valoarea     │Actul de│Înregistrarea│
(Nr./dată/emitent)  │
│crt.│viză          │operaţiunilor│decizie │în contul    │                    
│
│    │şi efectuate  │efectuate pe │internă │804 40 00    
├─────────┬──────────┤
│    │pe            │propria      │(Nr./   │(Nr. şi dată │         │a         
│
│    │propria       │răspundere   │dată/   │notă         │a       
│organelor │
│    │răspundere    │(lei)        │emitent)│contabilă)   │organului│de        
│
│    │a             │             │        │             │ierarhic
│inspecţie │
│    │conducătorului│             │        │             │superior
│economico-│
│    │entităţii     │             │        │             │        
│financiară│
│    │publice       │             │        │             │         │din       
│
│    │              │             │        │             │        
│Ministerul│
│    │              │             │        │             │        
│Finanţelor│
│    │              │             │        │             │        
│Publice   │
│    │              │             │        │             │         │          
│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────
────┤
│0   │1             │2            │3       │4            │5        │6         
│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────
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────┤
│    │TOTAL         │             │        │             │         │          
│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────
────┤
│1   │              │             │        │             │         │          
│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────
────┤
│2   │              │             │        │             │         │          
│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────
────┤
│..  │              │             │        │             │         │          
│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────
────┤
│n   │              │             │        │             │         │          
│
└────┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────
────┘
*ST*
    CAP. 4
    Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control 
financiar preventiv*4)
──────────
    *4) Capitolul IV se completează numai de către entităţile publice.
──────────

*T*

┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│    │            │Numărul     │           │
│    │            │persoanelor │Diplome/   │
│    │Denumirea   │desemnate   │Certificate│
│    │programului/│să efectueze│de         │
│Nr. │temei       │control     │participare│
│crt.│de pregătire│financiar   │           │
│    │profesională│preventiv   │           │
│    │            │participante├─────┬─────┤
│    │            │la          │     │     │
│    │            │programul/  │     │     │
│    │            │tema de     │DA   │NU   │
│    │            │pregătire   │     │     │
│    │            │profesională│     │     │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│0   │1           │2           │3    │4    │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1   │            │            │     │     │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│2   │            │            │     │     │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│..  │            │            │     │     │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│n   │            │            │     │     │
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└────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┘
*ST*
    
                  Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat,
                   ..............................................

     PRECIZĂRI:
    1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se 
stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele 
prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este menţionată o 
astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca 
Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control 
financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, 
pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare.
    2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

     Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în 
cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se 
în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).

    3. Capitolul II se completează astfel:

    -  coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de 
persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
    -  în coloana 3 se menţionează prevederile legale care se consideră a 
fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea.

    4. Capitolul III se completează astfel:

    -  coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
    -  în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, 
precum şi denumirea entităţii publice al cărei conducător a emis actul de 
decizie internă;
    -  în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de 
înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe 
propria răspundere a ordonatorului de credite;
    -  coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a organului 
ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară 
din Ministerul Finanţelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului şi 
a datei documentului de informare, precum şi a denumirii entităţii publice 
care a emis documentul de informare.

    5. Capitolul IV se completează astfel:

    -  în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire 
profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze 
control financiar preventiv;
    -  în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să 
efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema 
de pregătire profesională;
    -  coloanele 3 şi 4 se completează prin înscrierea semnului "X", în
cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.

 (la 06-09-2017 Anexa nr. 1.8  a fost modificată de Punctul 2, Articolul I 
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din ORDINUL nr. 2.332 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL 
nr. 721 din 06 septembrie 2017) 

    ANEXA 1.9

    la normele metodologice
    Ministerul Finanţelor Publice
    Direcţia generală de control financiar preventiv
    Controlor delegat ...................
    Nr. ......./.................
    SITUAŢIA
    privind intenţiile de refuz de viză, refuzurile de viză,
    avizele consultative şi notele de restituire referitoare la
    activitatea de control financiar preventiv delegat, pe
    luna.../anul....., la .........(denumirea instituţiei publice).....

*T*

*ST*

*T*

┌────┬───────────────────┬─────┬───────┐
│Nr. │Tipuri de documente│Număr│Valoare│
│crt.│                   │     │(mii   │
│    │                   │     │lei)   │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│0   │1                  │2    │3      │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│    │Intenţii de refuz  │     │       │
│    │de viză, din care: │     │       │
│1.  │a) însuşite de     │     │       │
│    │ordonator;         │     │       │
│    │b) neacceptate de  │     │       │
│    │ordonator, din     │     │       │
│    │care:              │     │       │
│    │- retrase de       │     │       │
│    │controlor          │     │       │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│    │Refuzuri de viză,  │     │       │
│    │din care:          │     │       │
│    │a) însuşite de     │     │       │
│2.  │ordonator;         │     │       │
│    │b) neînsuşite de   │     │       │
│    │ordonatorul de     │     │       │
│    │credite,           │     │       │
│    │operaţiunile       │     │       │
│    │fiind autorizate în│     │       │
│    │condiţiile legii   │     │       │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│    │Avize consultative,│     │       │
│    │din care:          │     │       │
│    │a) la solicitarea  │     │       │
│    │ordonatorului de   │     │       │
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│3.  │credite;           │     │       │
│    │b) din iniţiativa  │     │       │
│    │controlorului      │     │       │
│    │delegat;           │     │       │
│    │c) la solicitarea  │     │       │
│    │ministrului        │     │       │
│    │finanţelor publice │     │       │
│    │Din acestea:       │     │       │
│    │- acceptate/       │     │       │
│    │valorificate de    │     │       │
│    │ordonator          │     │       │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│4.  │Note de restituire │     │       │
└────┴───────────────────┴─────┴───────┘
*ST*
    
                                   Controlor delegat,
                             ..............................

    -----
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ANEXĂ din 11 iulie 2014 (*republicată*)
privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care 
exercită activitatea de control financiar preventiv propriu*) (Anexa nr. 
2)
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016
Data intrarii in vigoare : 15 ianuarie 2016

Forma actualizata valabila la data de : 21 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 6 septembrie 2017 pana la 
22 martie 2018

──────────
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014, republicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a ANEXEI din 11 iulie 2014 (Rep. 1) din Monitorul 
Oficial nr. 28 din 15 ianuarie 2016, la data de 21 martie 2018 este 
realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL 
nr. 2.332 din 30 august 2017 .
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
    *) Republicată în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 
care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5
octombrie 2015.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate pentru 
exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care 
îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la 
entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului 
nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale 
pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi trebuie să 
le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, 
suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care
exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la entităţile 
publice.
    CAP. II
    Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în 
activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care 
stau la baza exercitării acestei activităţi
    3. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar
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preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice 
sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru 
îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii:
    a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;
    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
    c) au capacitate deplină de exerciţiu;
    d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate;
    e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu 
există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele 
condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică;
    f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 
ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul 
financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice;
    g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar 
face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi;
    h) prezintă minimum două scrisori de recomandare.
    Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, 
de regulă, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând 
însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele 
respective trebuie să fie altele decât cele care aprobă şi efectuează 
operaţiunea supusă vizei.
    La entităţile publice la care, datorită numărului mic de salariaţi, 
posibilitatea de separare a atribuţiilor şi responsabilităţilor este 
limitată, conducerea acestora are obligaţia să instituie măsuri 
suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea 
fondurilor publice.

    4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către 
persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii:
    a) Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul 
financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu 
consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând 
legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul 
vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare 
şi/sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia 
să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului 
în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar 
preventiv propriu.
    b) Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. 
Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este 
independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în 
niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv 
propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credinţă, în exercitarea 
atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor 
legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din 
această activitate. Conducerea entităţii publice în care se exercită 
activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia 
măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi 
control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor 
persoane diferite.
    c) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar 
preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau
respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi 
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temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni 
sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea 
dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de 
subiectivism.
    d) Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de 
control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morală 
recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare 
profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta 
trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să îşi desfăşoare
activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie.
    e) Confidenţialitate. Persoana desemnată să exercite activitate de 
control financiar preventiv propriu este obligată să păstreze secretul de 
stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul 
proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun 
fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este 
autorizată în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care 
furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională.
    f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate să exercite activitate de 
control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul de a 
mai exercita o funcţie publică, aflate în perioada de 3 ani de la data 
eliberării sau destituirii din funcţia publică respectivă, pe baza unei 
decizii luate de Agenţia Naţională de Integritate, ca urmare a constatării 
unei situaţii de conflict de interese, şi nici persoanele aflate în curs 
de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte 
privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau 
luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului 
persoanelor fizice sau juridice.
    Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a 
intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru 
exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de 2 
ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat 
condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în 
cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la expirarea 
acestui termen.
    Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul 
entităţii publice pe lângă care urmează să exercite această activitate şi 
nici acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de 
interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse pentru 
exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoana desemnată să 
exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi 
implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea şi efectuarea 
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

    5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica 
profesională printr-o pregătire continuă.
    Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii 
profesionale.

    CAP. III
    Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate 
să exercite activitate de control financiar preventiv propriu
    6. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar 
preventiv propriu sunt numite după cum urmează:
    a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator 
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principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 
de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către 
conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul 
Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar 
preventiv;
    b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului 
acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.
    Acordul se emite astfel:
    -  conducătorul entităţii publice stabileşte, dintre persoanele care 
îndeplinesc condiţiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie numite 
pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în 
scris, de la entităţile publice în drept emiterea acordului pentru numire, 
transmiţând şi următoarele documente:
    -  curriculum vitae, model comun european;
    -  minimum două scrisori de recomandare;
    -  lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu în condiţiile specifice entităţii respective;
    -  declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la 
incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f).

    La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar 
preventiv propriu, conducătorul entităţii publice va avea în vedere 
limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi 
complexitatea operaţiunilor supuse vizei.
    Entităţile publice în drept să emită acordul de numire analizează 
documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana 
propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, 
se pronunţă.
    După obţinerea acordului, conducătorul entităţii publice poate emite 
decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite 
activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei 
interne de numire fără acordul entităţii publice în drept să emită acordul 
este nelegală.
    La entităţile publice la care se numesc două sau mai multe persoane 
care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, 
conducătorul va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi 
responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din 
entitatea publică respectivă şi va comunica entităţii publice care a emis 
acordul numele acestei persoane.

    7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de 
exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face 
cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire.
    Acordul se emite după cum urmează:
    -  conducătorul entităţii publice respective notifică entităţii 
publice în drept intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a 
persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv
propriu, precum şi motivele avute în vedere;
    -  entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea 
consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau 
destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;
    -  în cazul obţinerii acordului, conducătorul entităţii publice 
procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de 
suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea 
atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul 
entităţii publice în drept, este nelegală.
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    Pe durata suspendării, schimbării, destituirii sau în cazul absenţei 
temporare de la post a persoanei desemnate pentru exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice poate numi o 
altă persoană pentru îndeplinirea acestei activităţi, pentru o perioadă de 
cel mult 30 de zile consecutive.

    8. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt:
    -  se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru 
incapacitate temporară de muncă;
    -  efectuează serviciul militar;
    -  este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată 
preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
    -  se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor 
de muncă.

    9. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt:
    -  a devenit incompatibilă pentru această activitate;
    -  a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, 
regulamentul intern etc.) faţă de care această schimbare reprezintă 
sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă;
    -  la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte 
considerente;
    -  în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni 
vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit 
nelegale şi/sau în neregulă;
    -  la modificarea locului de muncă de către angajator.

    10. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de 
control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la 
încetarea raporturilor de muncă.
    CAP. IV
    Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar 
preventiv propriu
    11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar 
preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul 
de numire.
    Entităţile publice transmit, în vederea emiterii acordului, 
următoarele documente:
    -  propunerea conducătorului cu privire la evaluarea persoanei 
desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul 
respectiv;
    -  copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe 
anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de 
performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv 
propriu;
    -  numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;
    -  extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curţii de 
Conturi şi din actele de control întocmite de organele de inspecţie 
economico-financiară ale Ministerului Finanţelor Publice, unde este cazul, 
privind activitatea de control financiar preventiv propriu.
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    -----

Pagina 6



ORDIN          (A)  1792 24/12/2002 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003
Data intrarii in vigoare : 23 ianuarie 2003

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 aprilie 2009 pana la 22 
martie 2018

-------------
    *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 
ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial 
de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 martie 2018, cu 
modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 3.421 din 20 noiembrie 
2008; ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009.

    **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, în tot cuprinsul 
normelor metodologice, sintagma "persoana împuternicită să exercite 
controlul financiar preventiv" se înlocuieşte cu sintagma "persoana 
desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu", iar sintagma 
"viza de control financiar preventiv" se înlocuieşte cu sintagma "viza de 
control financiar preventiv propriu".
    De asemenea, în tot cuprinsul normelor metodologice simbolul contului 
940 se înlocuieşte cu 8060 şi îşi păstrează aceeaşi denumire, simbolul 
contului 950 se înlocuieşte cu 8066 şi îşi păstrează aceeaşi denumire şi 
simbolul contului 960 se înlocuieşte cu 8067 şi îşi păstrează aceeaşi 
denumire.

    In temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
    având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 
119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu 
modificările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, republicată,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia contabilităţii publice va lua măsuri pentru ducerea la 
îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
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Partea I.

                      p. Ministrul finanţelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    Bucureşti, 24 decembrie 2002.
    Nr. 1.792.

    ANEXA 1

                  NORME METODOLOGICE
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale

    In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999
privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările 
ulterioare, instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modul de 
finanţare a cheltuielilor, au obligaţia sa respecte procedurile privind 
parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi sa 
organizeze, sa conducă evidenta şi sa raporteze angajamentele bugetare şi 
legale începând cu anul bugetar 2003.
    In vederea respectării prevederilor menţionate mai sus au fost
elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea 
procedurilor, a persoanelor implicate şi a documentelor privind execuţia 
cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice.
    Execuţia bugetară se bazează pe principiul separarii atribuţiilor 
persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile 
persoanelor care au calitatea de contabil.
    Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002 sunt autorizaţi sa angajeze, sa lichideze şi sa 
ordonanteze cheltuieli pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita 
creditelor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectuează de 
persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta denumirea generica de 
contabil.
    Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării 
cheltuielilor sunt în competenta ordonatorilor de credite şi se efectuează 
pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale instituţiei 
publice.
    Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de 
drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest 
scop.
    Actele de delegare a atribuţiilor desemnează persoanele din cadrul 
instituţiilor publice împuternicite sa semneze pentru şi în numele
ordonatorilor de credite.
    In actul de delegare trebuie sa se specifice limitele şi condiţiile 
delegării, respectiv atribuţiile persoanelor delegate sa semneze 
documentele de angajare, lichidare şi ordonantare a cheltuielilor, precum 
şi subdiviziunile clasificaţiei bugetului aprobat pentru care au fost 
împuternicite sa efectueze aceste operaţiuni şi termenul de valabilitate a 
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împuternicirii.
    Actele de delegare, însoţite de specimenele de semnături ale 
persoanelor care au fost împuternicite, trebuie comunicate:
    - persoanelor împuternicite;
    - conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care 
nu poate efectua nici o plata ordonantata de o persoana care nu a fost 
imputernicita în acest sens;
    - persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv 
propriu.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    De asemenea, actele de încetare a delegării se comunica persoanelor 
menţionate mai sus.

    1. Angajarea cheltuielilor
    Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la 
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, în cadrul cărora se angajează, se 
ordonanţează şi se efectuează plati, reprezintă limite maxime care nu pot 
fi depăşite.
    Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot 
fi angajate, în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate.
----------
    Acest paragraf a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 
din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 
2009.

    Creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita 
maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului 
bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar 
şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se 
pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni.
----------
    Acest paragraf a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 
din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 
2009.

    Acţiunile multianuale reprezintă programe, proiecte şi altele asemenea 
care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau naştere la 
credite de angajament şi credite bugetare.
----------
    Acest paragraf a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 
din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 
2009.

    În conformitate cu acţiunile finanţate prin buget, sunt considerate 
acţiuni multianuale:
    - programele sau proiectele finanţate în cadrul acordurilor de 
împrumut care se preiau de Ministerul Finanţelor Publice, conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu 
modificările ulterioare;
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    - programele întocmite de ordonatorii principali de credite în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
1.159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de 
prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de 
credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni,
prezentate în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;
    - programele de investiţii publice care se prezintă în anexa la 
bugetul ordonatorilor principali de credite;
    - programele finanţate din fonduri externe nerambursabile de 
preaderare, precum şi programele şi proiectele finanţate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare aferente politicii de coeziune a 
Uniunii Europene, politicilor agricole comune şi de pescuit, precum şi 
altor facilităţi şi instrumente postaderare.
----------
    Acest paragraf a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 
din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 
2009.

    Fondurile aferente acestor acţiuni multianuale se vor evidenţia sub 
forma creditelor de angajament şi a creditelor bugetare, în anexele la 
bugetele ordonatorilor principali de credite.
----------
    Acest paragraf a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 
din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 
2009.

    Anexele respective sunt considerate parte integrantă a bugetului unui 
ordonator principal de credite.
----------
    Acest paragraf a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 
din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 
2009.

    Pentru acţiunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de 
angajament şi creditele bugetare.
    Pentru acţiunile multianuale ordonatorii de credite încheie 
angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget 
pentru exerciţiul bugetar respectiv.
    Cheltuielile de investiţii se angajează individual în cadrul 
angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare.
    Toate angajamentele legale din care rezulta o cheltuiala pentru 
investiţii publice sau alte cheltuieli asimilate investiţiilor, 
cofinanţate de o instituţie internaţionala, se vor efectua în conformitate 
cu prevederile acordului de finanţare.
    Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita 
superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în 
cursul exerciţiului bugetar. Plăţile respective sunt aferente 
angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament
aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare 
anterioare.
    Angajarea cheltuielilor bugetare, altele decât cele care privesc 
acţiuni multianuale, se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
    Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza 
creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor 
aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor 
publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
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    Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă doua forme 
de angajamente:

    a) Angajamentul legal - faza în procesul execuţiei bugetare 
reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o 
obligaţie pe seama fondurilor publice.
    Angajamentul legal trebuie sa se prezinte sub forma scrisă şi sa fie 
semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui
contract de achiziţie publica, comanda, convenţie, contract de munca, acte 
de control, acord de împrumut etc.
    In toate actele juridice prin care se contractează o datorie a
statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe 
sau o datorie rezultată dintr-un contract, comanda etc. trebuie sa se facă 
menţiuni cu privire la instituţia care are prevăzute în buget creditele 
aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt 
prevăzute acestea şi de la care urmează sa se facă plata. Sarcina 
înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care 
elaborează proiectele angajamentelor legale.
    Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte 
de a lua orice măsura care ar produce o cheltuiala, ordonatorii de credite 
trebuie sa se asigure ca măsura luată respecta principiile unei bune 
gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, în special ale 
economiei şi eficientei cheltuielilor.
    In acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedată 
de o evaluare care sa asigure faptul ca rezultatele obţinute sunt 
corespunzătoare resurselor utilizate.
    Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate 
de ordonatorii de credite, care implica o obligaţie de efectuare a unei 
cheltuieli fata de terţe persoane.
    Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către 
ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control 
financiar preventiv propriu în condiţiile legii.
-----------
    Sintagma "viza de control financiar preventiv" a fost înlocuită cu 
sintagma "viza de control financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al 
art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza 
prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor 
legale.
    La instituţiile publice la care operaţiunile sunt supuse controlului 
financiar preventiv delegat angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se 
efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat, conform 
legislaţiei în vigoare.
    Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control 
financiar preventiv propriu împreună cu formularul «Propunere de angajare 
a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» sau împreună cu 
formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor 
bugetare», după caz, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1a) şi 
1b) la prezentele norme metodologice.
----------
    Teza 10 a literei a) a paragrafului 9 de la pct. 1 a fost modificată 
de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
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    Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerciţiului 
bugetar, astfel încât sa existe certitudinea ca bunurile şi serviciile 
care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, şi se 
vor plati în exerciţiul bugetar respectiv.
    Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioada în 
care se ştie ca bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, 
receptionat şi plătit pana la data de 31 decembrie a exerciţiului bugetar 
curent, respectiv ultima zi de plata prevăzută în Programul calendaristic 
pentru derularea principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului 
bugetar, cu excepţia acţiunilor multianuale.
    In situaţia în care, din motive obiective, angajamentele legale de 
cheltuieli nu pot fi plătite pana la finele anului, acestea se vor plati 
din creditele bugetare ale exerciţiului bugetar următor.
    Ordonatorilor de credite li se interzice sa ia cu buna ştiinţa măsuri 
care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget, 
la partea de cheltuieli, cu excepţia angajamentelor multianuale efectuate 
în condiţiile legii.
    Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu 
terţe persoane fără viza de control financiar preventiv propriu decât în 
condiţiile autorizate de lege.
-----------
    Sintagma "viza de control financiar preventiv" a fost înlocuită cu 
sintagma "viza de control financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al 
art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite 
acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare 
în evidenta cheltuielilor angajate.
    b) Angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, 
potrivit legii, afectează fonduri publice unor anumite destinaţii, în 
limita creditelor bugetare aprobate.
    In aplicarea principiului anualitatii, potrivit căruia "plăţile 
efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin 
exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv", şi a 
prevederilor legale, potrivit cărora pentru a efectua o plata este
obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze, respectiv angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea, se impune punerea în rezerva a creditelor 
bugetare angajate, astfel încât toate angajamentele legale încheiate în 
cursul unui exerciţiu bugetar sau în exerciţiile precedente de ordonatorul 
de credite sau de alte persoane împuternicite sa poată fi plătite în 
cursul exerciţiului bugetar respectiv, în limita creditelor bugetare 
aprobate.
    In vederea respectării acestei cerinţe, angajamentul bugetar prin care 
au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita 
creditelor bugetare aprobate, preceda angajamentul legal.
    Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente 
legale fără asigurarea ca au fost rezervate şi fondurile publice necesare 
plăţii acestora în exerciţiul bugetar, cu excepţia acţiunilor multianuale.
    Valoarea angajamenelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor 
bugetare si, respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu excepţia 
angajamentelor legale aferente acţiunilor multianuale care nu pot depăşi 
creditele de angajament aprobate în buget.
    Angajarea cheltuielilor trebuie sa se facă întotdeauna în limita 
disponibilului de credite bugetare si, respectiv, în limita disponibilului 
de credite de angajament pentru acţiuni multianuale.
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    In scopul garantarii acestei reguli, angajamentele legale, respectiv 
toate actele prin care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
contractează o datorie fata de terţii creditori, sunt precedate de
angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plăţii 
angajamentelor legale.
    Angajamentele bugetare pot fi:
    b1) angajamente bugetare individuale;
    b2) angajamente bugetare globale.
    b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei 
anumite operaţiuni noi care urmează sa se efectueze.
    Angajamentul bugetar individual se prezintă la viza persoanei 
desemnate sa exercite controlul financiar preventiv propriu în acelaşi 
timp cu proiectul angajamentului legal individual.
-----------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    b2) Pentru cheltuieli curente de natura administrativă, ce se 
efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerciţiu bugetar, se pot 
întocmi propuneri de angajamente legale provizorii, materializate în 
bugete previzionale, care se înaintează pentru viza de control financiar 
preventiv propriu împreună cu angajamentele bugetare globale.
-----------
    Sintagma "viza de control financiar preventiv" a fost înlocuită cu 
sintagma "viza de control financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al 
art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent
angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de 
funcţionare de natura administrativă, cum ar fi:
    - cheltuieli de deplasare;
    - cheltuieli de protocol;
    - cheltuieli de întreţinere şi gospodărie (încălzit, iluminat, apa,
canal, salubritate, posta, telefon, radio, furnituri de birou etc.);
    - cheltuieli cu asigurările;
    - cheltuieli cu chiriile;
    - cheltuieli cu abonamentele la reviste, buletine lunare etc.
    Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. 2 la 
prezentele norme metodologice.
    In cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite 
verifica faptul ca angajamentele legale individuale încheiate sa nu 
depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior.
    Angajamentele legale individuale aprobate pana la finele anului, 
acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie înaintate 
pentru viza de control financiar preventiv propriu.
-----------
    Sintagma "viza de control financiar preventiv" a fost înlocuită cu 
sintagma "viza de control financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al 
art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor 
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legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv propriu.
-----------
    Sintagma "viza de control financiar preventiv" a fost înlocuită cu 
sintagma "viza de control financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al 
art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris 
privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global, 
prin care se certifica existenta unor credite bugetare disponibile şi se 
pun în rezerva (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli, potrivit 
destinaţiei prevăzute în buget.
    Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei desemnate 
cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, pentru a da 
posibilitate acesteia sa îşi exercite atribuţiile conform legii.
-----------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie însoţite de toate 
documentele justificative aferente si, dacă este cazul, de orice alte 
documente şi informaţii solicitate de către persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    La finele anului persoana desemnată să exercite controlul financiar 
preventiv propriu analizează modul de realizare a cheltuielilor care au 
făcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum şi dacă totalul 
angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul 
angajamentelor legale provizorii.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    In cazul în care nu exista diferenţe semnificative între cheltuielile 
previzionate şi cele definitive, persoana desemnată să exercite controlul 
financiar preventiv propriu avizează angajamentul bugetar global care 
devine definitiv.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.
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    Dacă persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv 
propriu constata diferenţe semnificative, atunci poate hotărî asupra 
includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut
obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor 
bugetare individuale.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Avizarea consta în semnarea de către persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu sau inlocuitorul de drept al
acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului 
bugetar, care vor fi stampilate şi datate.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după 
îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu 
prezentele norme metodologice;
    b) existenta creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea 
corespunzătoare din bugetul aprobat;
    c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele 
angajamentului bugetar, stabilite potrivit legii;
    d) proiectul de angajament legal respecta toate prevederile legale 
care ii sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării sale (controlul de 
legalitate);
    e) proiectul de angajament legal respecta sub toate aspectele 
ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt 
aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de 
regularitate).
    Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu 
poate sa refuze acordarea vizei dacă considera ca nu sunt îndeplinite 
condiţiile menţionate mai sus.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    După avizarea angajamentului bugetar individual sau global, după caz, 
de către persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv 
propriu, acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite 
compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta 
cheltuielilor angajate.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
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controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Creditele bugetare neangajate, precum şi creditele bugetare angajate 
şi neutilizate pana la finele exerciţiului bugetar sunt anulate de drept.
    Orice cheltuiala angajata şi neplatita pana la data de 31 decembrie a 
exerciţiului bugetar curent se va plati în contul bugetului pe anul 
următor din creditele bugetare aprobate în acest scop.
    Aceasta cheltuiala trebuie sa se raporteze la finele anului curent pe 
baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate.
    In angajamentele legale individuale şi cele provizorii, precum şi în 
angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează 
subdiviziunile bugetul aprobat.
    Salariile personalului cuprins în statele de funcţii anexate bugetului 
aprobat şi obligaţiile aferente acestora, pensiile şi ajutoarele sociale 
stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile 
şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se considera angajamente 
legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga suma 
a creditelor bugetare aprobate.
    In situaţia în care se impune majorarea sau diminuarea unor 
angajamente legale, este necesară elaborarea unor propuneri de modificare 
a angajamentelor legale şi bugetare iniţiale, însoţite de memorii 
justificative.

    2. Lichidarea cheltuielilor
    Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta 
angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se 
verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza 
documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective.
    Verificarea existenţei obligaţiei de plata se realizează prin 
verificarea documentelor justificative din care sa rezulte pretenţia 
creditorului, precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au 
fost livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau, după caz, 
existenta unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu, acord de 
împrumut, acord de grant etc.).
    Salariile şi indemnizaţiile vor fi lichidate în baza statelor de plata 
colective, întocmite de compartimentul de specialitate, cu excepţia 
cazurilor în care este necesară lichidarea individuală.
    Documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate şi 
serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 
14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. 1A "Catalogul formularelor tipizate, 
comune pe economie, cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare, 
privind activitatea financiară şi contabila" la Hotărârea Guvernului nr. 
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind 
activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind 
întocmirea şi utilizarea acestora, sau alte formulare ori documente cu 
regim special, aprobate potrivit legii.
    Determinarea sau verificarea existenţei sumei datorate creditorului se 
efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite, pe 
baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de 
recepţie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recepţie - cod 14-2-
5, Procesverbal de recepţie provizorie - cod 14-2-5/a, Proces-verbal de 
punere în funcţiune - cod 14-2-5/b, în cazul mijloacelor fixe, Nota de 
recepţie şi constatare de diferenţe - cod 14-3-1A, în cazul bunurilor de 
natura stocurilor, şi alte documente prevăzute de lege, după caz).
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------------
    Paragraful 5 al pct. 2 "Lichidarea cheltuielilor" a fost modificat de 
art. II din ORDINUL nr. 3.421 din 20 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 797 din 27 noiembrie 2008.

    Documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate şi 
serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plata certe se vizează 
pentru "Bun de plata" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată 
cu aceste atribuţii, prin care se confirma ca:
    - bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a 
locului primirii;
    - lucrările au fost executate şi serviciile prestate;
    - bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în 
contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de 
înregistrare;
    - condiţiile cu privire la legalitatea efectuării rambursarilor de 
rate sau a plăţilor de dobânzi la credite ori împrumuturi 
contractate/garantate sunt îndeplinite;
    - alte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite.
    Prin acordarea semnăturii şi menţiunii "Bun de plata" pe factura, se 
atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi ca 
toate poziţiile din factura au fost verificate.
    Condiţiile de exigibilitate a obligaţiei se verifica pe baza datelor 
cuprinse în angajamentele legale, care trebuie sa cuprindă şi date cu 
privire la termenele de plata a obligaţiei.
    Persoana imputernicita sa efectueze lichidarea cheltuielilor verifica 
personal documentele justificative şi confirma pe propria răspundere ca 
aceasta verificare a fost realizată.
    Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor 
stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituţiei 
publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plata 
fata de terţii creditori.

    3. Ordonanţarea cheltuielilor
    Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca 
livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate 
şi ca plata poate fi realizată. Persoana desemnată de ordonatorul de 
credite confirma ca exista o obligaţie certa şi o suma datorată, exigibilă 
la o anumită data, şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate 
emite "Ordonanţarea de plata" pentru efectuarea plăţii.
    Ordonanţarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul de 
credite da dispoziţie conducătorului compartimentului financiar 
(financiar-contabil) sa întocmească instrumentele de plata a 
cheltuielilor.
    Modelul formularului "Ordonantare de plata" este prezentat în anexa 
nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    Ordonanţarea de plata trebuie sa conţină date cu privire la:
    - exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata;
    - subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata;
    - suma de plata (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau 
în moneda străină, după caz;
    - datele de identificare a beneficiarului plăţii;
    - natura cheltuielilor;
    - modalitatea de plata.
    La înscrierea informaţiilor în coloana 1 «Disponibil înaintea 
efectuării plăţii» din formularul «Ordonanţare de plată» se va ţine cont 
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de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066 «Angajamente 
bugetare», precum şi de plăţile efectuate din contul 770 «Finanţarea de la 
buget» sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de 
cheltuielile care au fost angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi 
care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii 
formularului «Ordonanţare de plată».
----------
    Acest paragraf de la pct. 3 "Ordonanţarea cheltuielilor" a fost 
introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Ordonanţarea de plata este datată şi semnată de ordonatorul de credite 
sau de persoana delegată cu aceste atribuţii.
    Ordonanţarea de plata va fi însoţită de documentele justificative în 
original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de 
specialitate, care sa confirme corectitudinea sumelor de plata, livrarea 
şi receptionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea 
serviciilor, existenta unui alt titlu care sa justifice plata, precum si, 
după caz, înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în 
contabilitatea acesteia.
    Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii 
cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul, data notei contabile şi 
semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea
cheltuielilor.
    In cazuri excepţionale, când nu este posibila prezentarea documentelor 
justificative în original, vor fi acceptate şi copii ale documentelor 
justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de către 
ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii.
    In situaţia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, 
urmează sa se efectueze plata în rate a bunurilor livrate, lucrărilor 
executate şi a serviciilor prestate, se vor avea în vedere următoarele:
    - prima ordonantare de plata va fi însoţită de documentele 
justificative care dovedesc obligaţia către creditor pentru plata ratei 
respective;
    - ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele 
justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar 
(financiar-contabil).
    La emiterea ordonanţării de plata finale ordonatorul de credite 
confirma ca operaţiunea s-a finalizat.
    Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-
contabil) pentru plata ordonanţarea de plata se transmite pentru avizare 
persoanei desemnate sa exercite controlul financiar preventiv propriu.
-----------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Scopul acestei avizari este de a stabili ca:
    - ordonanţarea de plata a fost emisă corect;
    - ordonanţarea de plata corespunde cu cheltuielile angajate şi suma
respectiva este exactă;
    - cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din 
bugetul aprobat;
    - exista credite bugetare disponibile;
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    - documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în 
vigoare;
    - numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.
    In cazul în care ordonanţarea de plata nu se avizează, se aplica 
prevederile pct. 1 "Angajarea cheltuielilor".
    Nici o ordonantare de plata nu poate fi prezentată spre semnare 
ordonatorului de credite decât după ce persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu a acordat viza.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu 
se asigura ca ordonantarile supuse vizei se referă la angajamente de 
cheltuieli deja vizate şi ca sunt îndeplinite condiţiile de lichidare a 
angajamentelor.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Ordonantarile de plata nevizate de persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu sunt nule şi fără valoare pentru 
conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează 
sa facă plata, dacă nu sunt autorizate în condiţiile prevăzute de lege.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    După aprobare ordonanţarea de plata împreună cu toate documentele 
justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului 
financiar (financiar-contabil) pentru plata.
    Primele trei faze ale procesului execuţiei bugetare a cheltuielilor se 
realizează în cadrul instituţiei publice, răspunderea pentru angajarea, 
lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de 
credite bugetare sau persoanelor împuternicite sa exercite aceasta
calitate prin delegare, potrivit legii.

    4. Plata cheltuielilor
    Plata cheltuielilor este faza finala a execuţiei bugetare prin care 
instituţia publica este eliberata de obligaţiile sale fata de terţii-
creditori.
    Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care, 
potrivit legii, poarta denumirea generica de contabil, în limita 
creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate în condiţiile dispoziţiilor 
legale, prin unităţile de trezorerie şi contabilitate publica la care îşi 
au conturile deschise, cu excepţia plăţilor în valuta, care se efectuează 
prin bănci, sau a altor plati prevăzute de lege sa se efectueze prin 
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bănci.
    Plata cheltuielilor este asigurata de şeful compartimentului financiar 
(financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate 
sau a disponibilităţilor aflate în conturi, după caz.
    In cazul instituţiilor publice care nu au în structura lor un 
compartiment financiar sau financiar-contabil, plata cheltuielilor se va 
efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite sa 
îndeplinească aceasta atribuţie în cadrul instituţiei publice.
    Instrumentele de plata utilizate de instituţiile publice, respectiv 
cecul de numerar şi ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPHT), se 
semnează de doua persoane autorizate în acest sens, dintre care prima 
semnătura este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-
contabil), iar a doua, a persoanei cu atribuţii în efectuarea plăţii.
    Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar
(financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    - cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate, lichidate 
şi ordonanţate;
    - exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în 
conturi de disponibil;
    - subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este 
cea corecta şi corespunde naturii cheltuielilor respective;
    - exista toate documentele justificative care sa justifice plata;
    - semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de 
credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribuţii ce 
decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
    - beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care 
atesta serviciul efectuat;
    - suma datorată beneficiarului este corecta;
    - documentele de angajare şi ordonantare au primit viza de control 
financiar preventiv propriu;
-----------
    Sintagma "viza de control financiar preventiv" a fost înlocuită cu 
sintagma "viza de control financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al 
art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    - documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular;
    - alte condiţii prevăzute de lege.
    Nu se poate efectua plata:
    - în cazul în care nu exista credite bugetare deschise si/sau 
repartizate ori disponibilităţile sunt insuficiente;
    - când nu exista confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu
sunt vizate pentru "Bun de plata";
    - când beneficiarul nu este cel fata de care instituţia are obligaţii;
    - când nu exista viza de control financiar preventiv propriu pe 
ordonanţarea de plata şi nici autorizarea prevăzută de lege.
-----------
    Sintagma "viza de control financiar preventiv" a fost înlocuită cu 
sintagma "viza de control financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al 
art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    In cazul constatării unei erori în legătura cu plata ce urmează sa fie 
efectuată, conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) 
suspenda plata.
    Motivele deciziei de suspendare a plăţii se prezintă într-o declaraţie 
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scrisă care se trimite ordonatorului de credite si, spre informare, 
persoanei desemnate sa exercite controlul financiar preventiv propriu.
-----------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria 
răspundere efectuarea plăţilor.
    In vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice au obligaţia 
de a prezenta unităţilor de trezorerie şi contabilitate publica la care au 
conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat 
pe trimestre, pe modelele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    Pentru efectuarea cheltuielilor de capital instituţiile publice vor 
prezenta unităţilor de trezorerie şi contabilitate publica şi programul de 
investiţii aprobat în condiţiile legii.
    Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea 
ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către 
ordonatorii principali de credite, repartizarea creditelor bugetare pentru 
bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau terţiari, 
după caz, si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama 
acestora.
    Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilităţi de către 
instituţiile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea 
şi funcţionarea trezoreriilor statului.
    Dreptul de administrare şi dispoziţie asupra conturilor de cheltuieli 
bugetare sau de disponibil, deschise la unităţile de trezorerie şi
contabilitate publica şi bănci, se va exercita în mod exclusiv de către 
instituţiile publice pe seama cărora au fost deschise, prin persoanele 
special împuternicite în acest sens, după comunicarea către trezorerie sau 
banca a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale 
persoanelor abilitate sa efectueze plata, împreună cu amprenta ştampilei.
    Ordinele de plata se emit pe numele fiecărui creditor. Acestea vor fi 
datate şi vor avea înscrise în spaţiul rezervat obiectul plăţii şi
subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata.
    Ordinele de plata se înscriu într-un registru distinct, vor purta un 
număr de ordine unic, începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru 
fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerciţiu bugetar.
    Un ordin de plata nu poate cuprinde plati referitoare la mai multe 
subdiviziuni ale bugetului aprobat.
    Ordinele de plata se emit pe baza documentelor justificative din care 
sa reiasă ca urmează sa se achite integral sau parţial o datorie 
contractată şi justificată.
    Se exceptează de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru 
plata de avansuri.
    Acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plati 
în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale
Guvernului.
    Sumele reprezentând plati în avans nejustificate prin bunuri livrate, 
lucrări executate şi servicii prestate pana la sfârşitul anului se
recuperează de către instituţia publica care a acordat avansurile şi se 
vor restitui bugetului din care au fost acordate, cu perceperea dobânzilor 
şi penalităţilor de întârziere aferente, potrivit legii.
    Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, 
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instituţiile publice pot ridica, pe baza de cecuri pentru ridicare de 
numerar, numerarul pentru efectuarea plăţilor de salarii, premii, 
deplasări, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin 
virament, cum ar fi: drepturi cu caracter social, burse pentru elevi şi 
studenţi, ajutoare etc.
    In fila de cec se menţionează şi natura cheltuielilor care urmează sa 
se efectueze din numerarul ridicat.
    Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la 
maximum a plăţilor în numerar, efectuând prin casieria proprie numai acele 
cheltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin
virament.
    Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria instituţiei 
publice în condiţii de siguranţa.
    In vederea efectuării de plati în numerar pentru deplasări sau
achiziţionarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii 
se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza 
"Dispoziţiei de plata - încasare către casierie" (cod 14-4-4), semnată de 
conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de 
persoanele cu atribuţii în efectuarea plăţilor în numerar. Justificarea 
avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative 
eliberate de agenţii economici sau de persoane fizice autorizate, 
respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A), facturi (cod 14-4-10/aA), 
chitanţe (cod 14-4-1), bon de comanda-chitanţa (cod 14-4-11) sau alte 
formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabila cu 
regim special, aprobate potrivit legii.

    5. Organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale
    Instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modul de
finanţare a cheltuielilor, au obligaţia sa organizeze evidenta 
angajamentelor bugetare şi legale.
    Evidenta angajamentelor bugetare şi legale este ţinuta de 
compartimentul de contabilitate, iar persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu va supraveghea organizarea şi 
ţinerea evidentei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale.
------------
    Sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar 
preventiv" a fost înlocuită cu sintagma "persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu" conform pct. 6 al art. I din 
ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 
din 3 aprilie 2009.

    Scopul organizării evidentei angajamentelor bugetare este de a furniza 
informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului 
aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare 
consumate prin angajare şi prin comparaţie sa se determine creditele 
bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor.
    Scopul organizării evidentei angajamentelor legale este de a furniza 
informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului 
aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire la angajamentele 
legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite.
    Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale se va ţine în mod 
obligatoriu de către compartimentul contabilitate/financiar-contabilitate. 
Ţinerea acestei evidenţe în paralel şi la alte compartimente, inclusiv de 
persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu, este 
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opţională.
----------
    Paragraful 5 de la pct. 5 "Organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale" a fost modificat de pct. 4 al art. I 
din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
216 din 3 aprilie 2009.

    In acest scop, printr-un act de decizie administrativă se vor desemna 
persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribuţii pe 
linia organizării şi conducerii evidentei angajamentelor bugetare şi 
legale.
    Principalele atribuţii ale acestora privesc:
    a) evidenta creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, 
precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar 
curent cu ajutorul contului 8060 "Credite bugetare aprobate";
------------
    Simbolul contului 940 a fost înlocuit cu 8060 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 
"Angajamente bugetare";
-------------
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    c) compararea datelor din conturile 8060 "Credite bugetare aprobate" 
şi 8066 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare
disponibile care pot fi angajate;
------------
    Simbolul contului 940 a fost înlocuit cu 8060 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 
"Angajamente legale";
-------------
    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate în 
alte monede decât moneda naţionala, la cursul de schimb valutar comunicat 
de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi lucrătoare a 
lunii.
    Cu diferenţele din reevaluare se majorează sau se diminuează, după 
caz, valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 8066
"Angajamente bugetare" şi 8067 "Angajamente legale";
-------------
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
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    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    f) la finele anului, înregistrarea în creditul contului 8067 
"Angajamente legale" a totalului plăţilor efectuate în cursul anului în 
contul angajamentelor legale încheiate. Datele se preiau din conturile 700 
"Finanţarea bugetară privind anul curent", 120 "Disponibil al instituţiei 
publice finanţate din venituri proprii", 119 "Disponibil din fonduri cu 
destinaţie specială şi de redistribuire" etc.
--------------
    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare 
trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a 
bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la:
    a) creditele bugetare disponibile;
    b) angajamentele legale;
    c) plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;
    d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele 
anului;
    e) datele necesare întocmirii "Situaţiei privind execuţia 
cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului", potrivit 
modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, 
situaţie care este parte componenta din structura "Situaţiilor financiare" 
trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice.
    Situaţia privind execuţia cheltuielilor angajate la finele 
trimestrului va fi însoţită de un raport explicativ privind toate 
informaţiile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul
exerciţiului bugetar.
    Având în vedere ca valorile la care se referă creditele bugetare, 
angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale, 
acestea se evidenţiază în contabilitate în conturi în afară bilanţului, 
utilizându-se metoda de înregistrare în partida simpla; înregistrările se 
fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără utilizarea de conturi 
corespondente. Conturile de ordine şi evidenta 8060 "Credite bugetare 
aprobate", 8066 "Angajamente bugetare" şi 8067 "Angajamente legale" au 
următoarea funcţiune:
------------
    Simbolul contului 940 a fost înlocuit cu 8060 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Contul 8060 "Credite bugetare aprobate"
------------
    Simbolul contului 940 a fost înlocuit cu 8060 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
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    Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice, indiferent de 
subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor, ţin evidenta
creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.
    Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri, 
articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al 
bugetului aprobat.
    In debitul contului se înregistrează la începutul exerciţiului bugetar 
creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum şi
suplimentarile efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează 
creditele bugetare aprobate.
    In creditul contului se înregistrează diminuarile de credite efectuate 
în cursul exerciţiului bugetar, care micşorează creditele bugetare
aprobate.
    Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un 
moment dat.

    Contul 8066 "Angajamente bugetare"
------------
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice, indiferent de 
subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor, ţin evidenta
angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate în vederea 
efectuării unor cheltuieli bugetare, în limita creditelor bugetare
aprobate.
    Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, 
articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al 
bugetului aprobat.
    In debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare, precum şi 
suplimentarile efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează 
angajamentele bugetare iniţiale.
    In creditul contului se înregistrează diminuarile de angajamente 
bugetare efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care micşorează
angajamentele bugetare iniţiale.
    Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un 
moment dat.
    Soldurile conturilor 8060 "Credite bugetare aprobate" şi 8066 
"Angajamente bugetare" la finele exerciţiului bugetar nu se redeschid în 
anul următor.
-------------
    Simbolul contului 940 a fost înlocuit cu 8060 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    La începutul fiecărui exerciţiu bugetar, în debitul contului 8066 
"Angajamente bugetare" se preia soldul contului 8067 "Angajamente legale" 
de la finele exerciţiului bugetar anterior.
-------------
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
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publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Fac excepţie angajamentele legale neplătite aferente acţiunilor 
multianuale, pentru care în debitul contului 8066 "Angajamente bugetare" 
se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care exista credite 
aprobate în exerciţiul bugetar curent.
-------------
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Contul 8067 "Angajamente legale"
-------------
    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice, indiferent de 
subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor, ţin evidenta
angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite în limita 
creditelor bugetare aprobate.
    Contabilitatea analitica a angajamentelor legale se tine pe titluri, 
articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al 
bugetului aprobat.
    In debitul contului se înregistrează angajamentele legale, precum şi 
suplimentarile efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează 
angajamentele legale iniţiale.
    In creditul contului, în cursul anului se înregistrează diminuarile de 
angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale, iar la 
finele anului, totalul plăţilor efectuate în contul angajamentelor legale.
    Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor 
legale, iar la finele anului, totalul angajamentelor rămase neachitate.
    La finele anului 2002 instituţiile publice au obligaţia inventarierii 
angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii 
precedenti şi neachitate pana la finele anului 2002 şi evidenţierii 
acestora în debitul contului 8066 "Angajamente bugetare" şi în debitul 
contului 8067 "Angajamente legale", precum şi a asigurării, începând cu 
exerciţiul bugetar al anului 2003, a parcurgerii etapelor de lichidare, 
ordonantare şi plata, conform prezentelor norme metodologice.
-------------
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    Ordonatorii de credite, indiferent de sistemul de finanţare din 
structura administraţiei publice locale, au obligaţia sa aplice prezentele 
norme metodologice, în condiţiile prevederilor Legii nr. 189/1998 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    In scopul aplicării în bune condiţii a prevederilor prezentelor norme 
metodologice, ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii 

Pagina 20



ORDIN          (A)  1792 24/12/2002 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite sa efectueze 
operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale.
    Contul 8071 «Credite de angajament aprobate»
    Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa creditelor 
de angajament aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite, 
pentru exerciţiul bugetar respectiv.
    Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se ţine 
pe structura bugetului aprobat.
    În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, 
cu defalcarea pe trimestre, precum şi suplimentările efectuate în cursul 
exerciţiului bugetar, care majorează creditele de angajament.
    În creditul contului se înregistrează diminuările de credite de 
angajament aprobate şi efectuate în cursul exerciţiului bugetar.
    Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament 
aprobate la un moment dat.
    Contul 8072 «Credite de angajament angajate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor de angajament 
angajate în limita creditelor de angajament aprobate.
    Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se ţine 
pe structura bugetului aprobat.
    În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, 
precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra 
creditelor de angajament aprobate.
    În creditul contului se înregistrează creditele de angajament 
angajate, precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar 
asupra acestora.
    Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament 
neangajate, care vor putea fi angajate în anul următor.
    Conturile de angajamente bugetare şi legale se vor ţine pe analitice 
distincte pentru acţiunile multianuale şi celelalte acţiuni.
----------
    Ultimele 11 paragrafe de la pct. 5 "Organizarea, evidenta şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale" au fost introduse de pct. 5 
al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

    ANEXA 1a)
   -----------
la normele metodologice
-----------------------
*T*

    MINISTERUL (INSTITUŢIA)
    ...........................
    ...........................

                                         Data emiterii ..............
                                         Compartimentul de specialitate 
.......
                                         
......................................
                                         Nr. .....................
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                             PROPUNERE DE ANGAJARE
                          a unei cheltuieli în limita
                            creditelor de angajament

    Scopul: .........................
    Beneficiar: ..............................
    Calculul disponibilului de credite de angajament

                                                                  - lei -
┌─────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────────────┬─────────
─────┐
│ANEXA LA     │        │        │          │                    │              
│
│BUGET*)      │        │        │Disponibil│                    │              
│
│Subdiviziunea│Credite │Credite │de credite│   Suma angajată    
│Disponibil de │
│clasificaţiei│de anga-│de anga-│de angaja-├──────────┬─────┬───┤credite 
de    │
│bugetului    │jament  │jament  │ment ce   │valuta    │curs 
│lei│angajament    │
│aprobat      │(ct.    │angajate│mai poate ├─────┬────┤valu-│   │rămas de      
│
│cap. ....... │ 8071 + │(ct.    │fi angajat│felul│suma│tar  │   │angajat       
│
│subcap. .... │SID ct. │   8072)│          │     │    │     │   │              
│
│titlu ...... │ 8072)  │        │          │     │    │     │   │              
│
│art. ....... │        │        │          │     │    │     │   │              
│
│alin. ...... │        │        │          │     │    │     │   │              
│
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────────
─────┤
│     0       │   1    │   2    │3=col. 1-2│  4  │ 5  │  6  │ 7 │8=col. 3-
7    │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────────
─────┤
│  ........   │ ...... │ ...... │ ........ │ ... │... │ ... │...│ 
............ │
└─────────────┴────────┴────────┴──────────┴─────┴────┴─────┴───┴─────────
─────┘

                                               TOTAL ...........

 ┌--------------------------------------┬---------------------------------
----┐
 |                                      |                                     
|
 | Compartimentul      Compartimentul   | Control financiar preventiv         
|
 | de specialitate   de contabilitate**)|                                     
|
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 |                                      |                                     
|
 |                                      |  CFPP                    CFPD       
|
 |                                      |                                     
|
 | Data ........        Data .......    | Data ......         Data
........   |
 |                                      |                                     
|
 |                                      | Viza                Viza            
|
 |                                      |                                     
|
 | Semnătura .....   Semnătura .......  | Semnătura .....     Semnătura 
..... |
 |                                      |                                     
|
 └--------------------------------------┴---------------------------------
----┘
--------
    *) Se completează pentru acţiunile multianuale pe baza datelor din 
anexele
la bugetul ordonatorului de credite, prin care au fost stabilite creditele
de angajament.
    **) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.

                             Ordonator de credite,
                            .......................

                         Data ......................
                         Semnătura .................

*ST*
------------
    Anexa 1 a fost înlocuită cu anexele 1a) şi 1b) din ORDINUL nr. 547 din 
20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, 
conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.

    ANEXA 1b)
   -----------
la normele metodologice
-----------------------

*T*

    MINISTERUL (INSTITUŢIA)
    ...........................

                                 Data emiterii .................
                                 Compartimentul de specialitate 
...........
                                 
..........................................
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                                 Nr. .............................

                             PROPUNERE DE ANGAJARE
                a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare

    Scopul: .........................
    Beneficiar: .....................
    Calculul disponibilului de credite bugetare

                                                                  - lei -
┌─────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────────────┬─────────
─────┐
│             │        │        │Disponibil│                    │              
│
│Subdiviziunea│Credite │Credite │de credite│   Suma angajată    
│Disponibil    │
│clasificaţiei│bugetare│bugetare│bugetare  ├──────────┬─────┬───┤de 
credite    │
│bugetului    │aprobate│angajate│ce mai    │valuta    │curs │lei│bugetare      
│
│aprobat      │(ct.    │(ct.    │poate fi  ├─────┬────┤valu-│   │rămas de      
│
│cap. ....... │ 8060)  │   8066)│angajat   │felul│suma│tar  │   │angajat       
│
│subcap. .... │        │        │          │     │    │     │   │              
│
│titlu ...... │        │        │          │     │    │     │   │              
│
│art. ....... │        │        │          │     │    │     │   │              
│
│alin. ...... │        │        │          │     │    │     │   │              
│
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────────
─────┤
│     0       │   1    │   2    │3=col. 1-2│  4  │ 5  │  6  │ 7 │8=col. 3-
7    │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────────
─────┤
│  ........   │ ...... │ ...... │ ........ │ ... │... │ ... │...│ 
............ │
└─────────────┴────────┴────────┴──────────┴─────┴────┴─────┴───┴─────────
─────┘

                                               TOTAL ...........

 ┌--------------------------------------┬---------------------------------
----┐
 |                                      |                                     
|
 | Compartimentul      Compartimentul   | Control financiar preventiv         
|
 | de specialitate   de contabilitate*) |                                     
|
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 |                                      |                                     
|
 |                                      |  CFPP                    CFPD       
|
 |                                      |                                     
|
 | Data ........        Data .......    | Data ......         Data
........   |
 |                                      |                                     
|
 |                                      | Viza                Viza            
|
 |                                      |                                     
|
 | Semnătura .....   Semnătura .......  | Semnătura .....     Semnătura 
..... |
 |                                      |                                     
|
 └--------------------------------------┴---------------------------------
----┘
--------
    *) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.

                             Ordonator de credite,
                            .......................

                         Data ......................
                         Semnătura .................

*ST*
------------
    Anexa 1 a fost înlocuită cu anexele 1a) şi 1b) din ORDINUL nr. 547 din 
20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, 
conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.

*T*

    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
------------------------

    MINISTERUL (INSTITUŢIA)
    .......................
    .......................

                             Data emiterii ........................
                             Compartimentul de specialitate .......
                             ......................................
                             Nr. .................................

             ┌─────────────────────────────────────────────────┐
             │     ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL      │
             └─────────────────────────────────────────────────┘
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    Beneficiar: ............

                                                            - lei -

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┐
 │                                                                            
│
 │           Înregistrarea bugetară                                Suma       
│
 │           ───────────────────────                               ────       
│
 │                                                                            
│
 │ cap. ... subcap. ... titlu ... art. ... alin . ...            ........     
│
 │                                                                            
│
 │                                      Suma totală              ........     
│
 │                                                                            
│
 │   Tipul angajamentului: individual (global) ................               
│
 │                                                                            
│

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┤
 │                                                                            
│
 │   Spaţiu rezervat CFPP                                      Data:          
│
 │   ────────────────────                                                     
│
 │   - Viza                                                    Semnătura:     
│
 │   - Refuz de viza                                                          
│
 │   - Înregistrare individuală                           Nr. ... Data 
.....  │
 │                                                                            
│
 │                                                                            
│
 │   Spaţiu rezervat CFPD                                      Data:          
│
 │   ────────────────────                                                     
│
 │   - Viza                                                                   
│
 │   - Intenţia de refuz de viza                               Semnătura:     
│
 │   - Refuz de viza                                                          
│
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 │   - Înregistrare individuală                           Nr. ... Data 
.....  │
 │                                                                            
│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┘

                       Ordonator de credite,

                          Data:
                          Semnătura:

*ST*

*T*

    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    MINISTERUL (INSTITUŢIA)
    .......................
    .......................

                                      Data emiterii .........
                                      Compartimentul de specialitate .....
                                      ....................................
                                      Nr. ................................

                    ┌──────────────────────────────┐
                    │     ORDONANTARE DE PLATA     │
                    └──────────────────────────────┘

    Natura cheltuielii .......................
    Lista documentelor justificative
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    Nr/data angajamentului legal ........................
    Modul de plata (virament/numerar) ....................
    Lei/Valuta ...........................................
    Suma datorată beneficiarului .........................
    Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului .........
    Suma de plata (lei) ..................................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┐
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 │                                                                            
│
 │     Suma de plata (valuta)                                                 
│
 │     - felul valutei ................                                       
│
 │     - suma în valuta ...............                                       
│
 │     - cursul valutar ...............                                       
│
 │     - suma în lei ..................                                       
│
 │                                                                            
│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┘

    Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

                                                               - lei -

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────
───┐
 │ Subdiviziunea    │ Disponibil       │ Suma de plata     │ Disponibil 
după  │
 │ clasificaţiei    │înaintea efectua- │                   │efectuarea 
plăţii │
 │ bugetare         │rii plăţii        │                   │                  
│
 │Cap. ... subcap ..│ (ct.8066)        │                   │                  
│
 │titlu ... art. ...│                  │                   │                  
│
 │alin. ....        │                  │                   │                  
│

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────
───┤
 │        0         │       1          │        2          │ 3 = col. 1-2     
│

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────
───┤
 │                  │                  │                   │                  
│

└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────
───┘

    Numele şi adresa                               Numărul de
    beneficiarului                                 cont .............
    ...................                            Trezoreria
    ...................                            (Banca) ..........
    ...................                            Cod ..............
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┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────
───┐
 │                                      │                                     
│
 │ Compartimentul      Compartimentul   │ Control financiar preventiv         
│
 │ de specialitate    de contabilitate*)│ ────────────────────────────        
│
 │                                      │                                     
│
 │                                      │  CFPP                    CFPD       
│
 │                                      │  ────                    ────       
│
 │                                      │                                     
│
 │ Data ........        Data .......    │ Data ......         Data
........   │
 │                                      │                                     
│
 │                                      │ Viza                Viza            
│
 │                                      │                                     
│
 │ Semnătura .....   Semnătura .......  │ Semnătura .....     Semnătura 
..... │
 │                                      │                                     
│
 │                                      │                                     
│

└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────
───┘

----------
    *) =  răspunde de datele înscrise în col. 1

                       Ordonator de credite,

                          Data:
                          Semnătura:

*ST*
-------------
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

*T*

    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------

Pagina 29



ORDIN          (A)  1792 24/12/2002 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    MINISTERUL (INSTITUŢIA)
    ........................
    ........................

           SITUAŢIA PRIVIND EXECUŢIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE
               la finele trimestrului .........../........

                                                            - mii lei -
┌─────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬──
─────┐
│Subdiviziunea│Credite │Angaja- │Credite │  Angajamente legale │Plati  
│Angaja-│
│clasificaţiei│bugetare│mente   │bugetare├─────┬───────────────┤aferen-
│mente  │
│bugetului    │aprobate│bugetare│disponi-│TOTAL│  din care:    │te an-
│legale │
│aprobat      │ct.8060)│ct.8066)│bile    │(ct. ├───────┬───────┤gaja-  │de 
pla-│
│(cap. ...../ │        │        │        │8067)│Sold la│Angaja-│mente-
│tit    │
│titlu ......)│        │        │        │     │incepu-│mente  │lor    │       
│
│             │        │        │        │     │tul    │curente│legale │       
│
│             │        │        │        │     │anului │       │(din   │       
│
│             │        │        │        │     │       │       │ct.700,│       
│
│             │        │        │        │     │       │       │120,119│       
│
│             │        │        │        │     │       │       │etc.)  │       
│
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
│     0       │   1    │   2    │3=(col. │ 4   │  5    │  6    │  7    │8=
(col.│
│             │        │        │ 1-2)   │     │       │       │       │ 
4-7)  │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
─────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──
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─────┤
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴──
─────┘

       Ordonator de credite,               Conducătorul compartimentului
                                                financiar-contabil,
*ST*
-------------
    Simbolul contului 940 a fost înlocuit cu 8060 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 950 a fost înlocuit cu 8066 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.
    Simbolul contului 960 a fost înlocuit cu 8067 pastrându-şi aceeaşi 
denumire conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.

                             -------
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LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)
a contabilităţii
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008
Data intrarii in vigoare : 18 iunie 2008

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 11 decembrie 2015 pana la 
22 martie 2018

----------
──────────
    *) Notă CTCE:
    Forma actualizată a acestui act normativ la data de 22 martie 2018 
este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. " Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor 
modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 
din 13 aprilie 2011; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014; LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
──────────
    **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 
din 15 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea contabilităţii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 şi ulterior a 
mai fost modificată prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007.
──────────
    Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, în tot
cuprinsul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, sintagmele 
"auditor financiar" şi "audit financiar" se înlocuiesc cu sintagmele 
"auditor statutar" şi "audit statutar".
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice. Înlocuirea denumirii "Ministerul 
Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerului Finanţelor Publice" s-
a realizat direct în textul formei actualizate.
    Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Înlocuirea denumirii 
"Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu denumirea 
"Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" s-a realizat direct 
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în textul formei actualizate.
    HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 41 din 23 ianuarie 2009 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 
ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013. HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 
ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost abrogată de HOTĂRÂREA 
nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile 
autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile 
cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi 
să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.
    (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice 
cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă 
contabilitatea financiară.
    (3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în 
străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu 
sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din 
România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au 
obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit 
prezentei legi.
    (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin 
act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de
capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate 
privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil au obligaţia să 
organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.
    (5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de 
venit, definite de Codul fiscal, şi ale căror venituri sunt determinate în 
sistem real au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor 
contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza 
regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor 
contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia 
fiscală se prevede altfel.
----------
    Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al ar. I din LEGEA nr. 
121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 
2015, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 
10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014.

    (6) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) organizează şi conduc, după 
caz, şi contabilitatea de gestiune, potrivit reglementărilor elaborate în 
acest sens.
------------
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
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nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 2
    (1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, 
evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea 
persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să 
asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea 
şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa 
financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât 
pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii 
prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, 
instituţiile publice şi alţi utilizatori.
------------
    Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.

    (2) Contabilitatea publică cuprinde:
    a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să 
reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente 
exerciţiului bugetar;
    b) contabilitatea Trezoreriei Statului;
    c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării 
drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei 
financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului 
patrimonial;
    d) abrogată.
------------
    Lit. d) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (3) Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii 
ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi 
cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru întocmirea 
contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, 
precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale.
    ART. 3
    (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.
    (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în 
moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în 
acest sens.
    (3) Abrogat.
------------
    Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.

    ART. 4
    (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi
reglementări în domeniul contabilităţii, planul de conturi general, 
modelele situaţiilor financiare, registrelor şi formularelor comune 
privind activitatea financiară şi contabilă, normele metodologice privind 
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întocmirea şi utilizarea acestora*).
──────────
    *) A se vedea:
    - Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 
1.186 din 29 decembrie 2005;
   - Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 963 din 30 decembrie 2014.
──────────

    (2) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme privind 
contabilitatea în partidă simplă. 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . REGLEMENTARI             17/02/2015 
    CAP. I 
    Aria de aplicabilitate 
 
    Prezentele reglementări se aplică de către: 
    1. persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale 
căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul fiscal), al căror venit net anual este 
determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este 
obţinut din următoarele surse: 
    a) activităţi independente; 
    b) cedarea folosinţei bunurilor; 
    c) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. 
    Persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care au 
obligaţia ţinerii contabilităţii conform prezentelor reglementări sunt 
persoanele care obţin venituri din: 
    a.1 - activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale); 
    a.2 - profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, 
consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii 
reglementate); 
    a.3 - drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care 
optează pentru determinarea venitului net în sistem real); 
    2. persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, 
prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii 
contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără 
scop patrimonial. 
 
    CAP. II 
    Dispoziţii generale privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă 
 
    1. În sensul prezentelor reglementări, contabilitatea în partidă 
simplă reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor financiar-
contabile, legal reglementate, care servesc la evidenţierea în 
contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economico-
financiare consemnate în documentele justificative. 
    2. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza 
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formularele financiar-contabile prevăzute în prezentele reglementări sau 
numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii 
desfăşurate, astfel încât acestea să permită determinarea informaţiilor 
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 
    3. În funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în 
partidă simplă pot utiliza şi alte formulare financiar-contabile prevăzute 
în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor 
financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu 
completările ulterioare. În acest caz, elementele referitoare la conturi, 
debit, credit, semnături de aprobare, avizare, precum şi alte elemente 
similare, nu se completează. 
    4. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot folosi 
şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care 
reglementează activităţi economice specifice (agricultură, exploatarea 
masei lemnoase, jocuri de noroc etc.). 
    5. Formularele financiar-contabile pot fi pretipărite sau editate cu 
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. 
    6. În condiţiile utilizării sistemelor informatice, trebuie să fie 
respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate în 
domeniul financiar-contabil, prevăzute de Normele metodologice de 
întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin 
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu 
completările ulterioare. 
    7. Factura se întocmeşte, se utilizează, se corectează, se 
reconstituie (în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii) şi se 
arhivează în conformitate cu prevederile Codului fiscal. 
    8. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au 
obligaţia să efectueze inventarierea la începutul activităţii, cel puţin o 
dată pe an, precum şi la încetarea activităţii. 
    9. Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor şi 
datoriilor care contribuie la desfăşurarea activităţii persoanei care 
conduce contabilitatea în partidă simplă şi se face cu respectarea 
prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
    10. În sensul prezentelor reglementări, elementele patrimoniale sunt 
bunurile şi drepturile care contribuie la desfăşurarea activităţii 
persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă. Acestea cuprind: 
imobilizări corporale (mijloace fixe), stocuri şi imobilizări necorporale, 
respectiv programe informatice, brevete, licenţe, mărci comerciale, 
drepturi şi active similare. 
    11. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu 
întocmesc situaţii financiare anuale. 
 
    CAP. III 
    Norme generale privind contabilitatea în partidă simplă şi documentele 
financiar-contabile 
 
    1. Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi în 
moneda naţională. 
    2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul 
efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în 
contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 

Pagina 5



LEGE           (A)    82 24/12/1991 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în 
partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit. 
    4. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente 
principale: 
    - denumirea documentului; 
    - denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei 
care întocmeşte documentul; 
    - numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
    - codul de înregistrare fiscală (când este cazul); 
    - menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii 
economico-financiare (când este cazul); 
    - conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este 
necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; 
    - datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-
financiare efectuate; 
    - numele, prenumele şi semnătura persoanei care a întocmit documentul, 
după caz; 
    - alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor 
efectuate. 
    5. În documentele financiar-contabile nu sunt admise ştersături, 
modificări sau alte asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere 
între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă. 
    6. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a 
cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se 
scrie textul corect sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate 
exemplarele documentului financiar-contabil şi se confirmă prin semnătura 
persoanei care a întocmit/corectat documentul, menţionându-se şi data 
efectuării corecturii. 
    7. În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, 
cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică 
numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd 
asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi se 
păstrează sau rămâne în carnetul respectiv. 
    8. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de 
pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a 
datelor, după caz. 
    9. Pentru evidenţierea în contabilitatea în partidă simplă a 
operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: 
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar 
(cod 14-1-2/b), prevăzute la cap. V. 
    10. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă 
cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate, 
încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor 
economico-financiare efectuate. 
    11. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) serveşte la 
înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în 
numerar, cât şi prin conturi bancare. 
    12. Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 
14-1-1/b) se totalizează lunar. 
    13. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) serveşte la înregistrarea 
elementelor de natura activelor şi datoriilor inventariate. 
    14. Modelele registrelor de contabilitate utilizate de persoanele care 
conduc contabilitatea în partidă simplă, precum şi normele de întocmire şi 
utilizare a acestora sunt prezentate la cap. V. 
    15. Registrele de contabilitate parafate şi înregistrate la organele 
fiscale teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentelor 
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reglementări pot fi utilizate până la epuizare, cu condiţia respectării 
conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a 
acestora prevăzute la cap. V. 
    16. Elementele patrimoniale se evidenţiază în contabilitate la 
valoarea de intrare, respectiv la cost de achiziţie, de producţie sau la 
preţul pieţei, în baza documentelor justificative care atestă dobândirea 
acestora. 
    17. Evidenţa imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ţine cu 
ajutorul Fişei mijlocului fix (cod 14-2-2). 
    18. Operaţiunile efectuate în valută se evidenţiază în contabilitate 
în moneda naţională, utilizându-se cursul de schimb valutar de la data 
efectuării operaţiunii. 
    Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege 
cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a 
României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca 
informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de 
documente). 
    Sumele aferente operaţiunilor în valută se înregistrează în Registrul-
jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) în lei, cu menţionarea în 
coloana de explicaţii a valorii în valută. 
    19. În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, 
în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se 
înregistrează în contabilitate încasările zilnice este raportul fiscal de 
închidere zilnică, respectiv registrul special întocmit în condiţiile 
defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. 
    20. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente 
financiar-contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, cu 
aplicarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 
3.512/2008, cu completările ulterioare. 
 
    CAP. IV 
    Arhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile 
 
    1. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au 
obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate şi 
documentele justificative care au stat la baza evidenţierii operaţiunilor 
economico-financiare în contabilitatea în partidă simplă. 
    2. Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi (cod 
14-1-1/b) şi a Registrului-inventar (cod 14-1-2/b) este de 10 ani. 

    3. Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc 
contabilitatea în partidă simplă se păstrează pe o perioadă de 5 ani, cu 
excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 de ani. 
    4. Documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu 
durată de utilizare mai mare decât perioada prevăzută la pct. 3 se 
păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor. 
    5. Arhivarea documentelor financiar-contabile se face cu respectarea 
următoarelor reguli: 
    - documentele se grupează în dosare care se numerotează; 
    - gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în 
cadrul fiecărui an la care se referă acestea; 
    - dosarele conţinând documente financiar-contabile se păstrează în 
spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, 
distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a 
incendiilor. 
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    6. Arhivarea electronică a documentelor financiar-contabile se face cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de Normele metodologice de întocmire şi 
utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările 
ulterioare. 
 
    CAP. V 
    Registrele şi documentele financiar-contabile utilizate în scopul 
conducerii contabilităţii în partidă simplă*) 
 
────────── 
    *) Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor 
financiar-contabile cuprinse în tabelul de mai sus, cu excepţia celor 
aferente facturii şi celor două registre, se regăsesc în Ordinul 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările 
ulterioare. 
    În funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în 
partidă simplă pot utiliza şi alte formulare financiar-contabile prevăzute 
în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor 
financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare, precum şi în alte 
acte normative. 
────────── 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Nomenclatorul registrelor şi formularelor financiar-contabile 
 
*T* 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────────
───┐ 
│Nr. │                Denumirea formularului                  │      Cod     
│ 
│crt.│                                                        │              
│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Registrul-jurnal de încasări şi plăţi                   │    14-1-
1/b  │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Registrul-inventar                                      │    14-1-
2/b  │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Fişa mijlocului fix                                     │    14-2-2    
│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Factura**)                                              │              
│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Aviz de însoţire a mărfii                               │    14-3-6A   
│ 
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├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Listă de inventariere                                   │    14-3-12   
│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Chitanţă                                                │    14-4-1    
│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Chitanţă pentru operaţiuni în valută                    │    14-4-
1/a  │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Dispoziţia de plată/încasare către casierie             │    14-4-4    
│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────
───┤ 
│    │Statul de salarii                                       │    14-5-
1/k  │ 
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────
───┘ 
*ST* 
 
────────── 
    **) Factura se întocmeşte şi se utilizează în conformitate cu 
prevederile Codului fiscal. 
────────── 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Modelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor contabile 
 
 
                     REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI 
                                 (cod 14-1-1/b) 
 
    Registrul-jurnal de încasări şi plăţi este documentul contabil care 
serveşte la înregistrarea încasărilor şi plăţilor aferente activităţii 
persoanelor care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor 
contabilităţii în partidă simplă. 
    Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se întocmeşte într-un exemplar, 
înregistrarea operaţiunilor pe baza documentelor justificative făcându-se 
distinct, pe fiecare operaţiune de încasare/plată. 
    În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează atât 
operaţiunile în numerar, cât şi cele efectuate prin contul curent de la 
bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa 
pe valoarea adăugată. 
    Încasările din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind: 
    - sumele încasate din desfăşurarea activităţii; 
    - aporturile în numerar şi prin conturi bancare aduse la începerea 
activităţii ori în cursul desfăşurării acesteia; 
    - sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi; 
    - sumele primite ca despăgubiri; 
    - sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii; 

Pagina 9



LEGE           (A)    82 24/12/1991 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    - sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinaţie specială 
din fonduri nerambursabile (subvenţii); 
    - alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, 
penalităţi). 
    Plăţile din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind: 
    - plăţile efectuate în cadrul activităţii desfăşurate în scopul 
realizării de venituri; 
    - sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar şi prin 
conturi bancare; 
    - sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte 
împrumuturi; 
    - alte plăţi efectuate (de exemplu: penalităţi, amenzi plătite ş.a.). 
    Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se 
totalizează lunar. 
    În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu 
ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţiune economico-financiară se va 
înregistra în ordine cronologică, în funcţie de data efectuării 
operaţiunii de încasare/plată. 
    Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se editează anual sau la cererea 
organului de control. 
    Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se arhivează împreună cu 
documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia. 
    Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al Registrului-jurnal de 
încasări şi plăţi este următorul: 
    - data efectuării operaţiunii de încasare/plată; 
    - denumirea şi numărul documentului justificativ care stă la baza 
înregistrării operaţiunii; 
    - explicaţii privind natura operaţiunii; 
    - suma încasată în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare 
document justificativ; 
    - suma plătită în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare 
document justificativ. 
 
*T* 
   Nr. pagină ...... 
 
                     REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI 
┌────┬───────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────────
────┐ 
│Nr. │    Data   │ Documentul │Explicaţii│     Încasări    │       Plăţi      
│ 
│crt.│operaţiunii│(fel, număr)│          
├─────────┬───────┼─────────┬────────┤ 
│    │     de    │            │          │ Numerar │ Bancă │ Numerar │  
Bancă │ 
│    │ încasare/ │            │          │         │       │         │        
│ 
│    │   plată   │            │          │         │       │         │        
│ 
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼────
────┤ 
│  0 │     1     │      2     │    3     │    4    │   5   │    6    │    
7   │ 
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼────
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────┤ 
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼────
────┤ 
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼────
────┤ 
└────┴───────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────────┴────
────┘ 
                                                                     14-1-
1/b 
*ST* 
 
                               REGISTRUL-INVENTAR 
                                 (cod 14-1-2/b) 
 
    Registrul-inventar serveşte ca document contabil de înregistrare a 
elementelor de natura activelor şi datoriilor inventariate (elementele 
patrimoniale, creanţele şi datoriile). 
    Registrul-inventar se întocmeşte de către persoanele care conduc 
contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar. 
    Registrul-inventar se completează la începutul activităţii, la 
sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi cu ocazia încetării 
activităţii. 
    Registrul-inventar se completează prin înscrierea tuturor elementelor 
inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din 
listele de inventariere a elementelor grupate după natura lor, potrivit 
opţiunii persoanei respective. În acest caz, listele de inventariere se 
anexează la Registrul-inventar. 
    În cazul încetării activităţii, Registrul-inventar se completează cu 
valoarea elementelor inventariate faptic la acea dată. 
    În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni 
înregistrate în ordine cronologică. 
    În coloana 2 se înscriu elementele inventariate, fie element cu 
element, fie denumirea grupei de elemente inventariate preluată din lista 
de inventariere. 
    În coloana 3 se înscrie valoarea de inventar reprezentată de: 
    - valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, 
potrivit documentelor justificative, sau totalurile din listele de 
inventariere a elementelor patrimoniale grupate după natura lor; 
    - valoarea rămasă de încasat, respectiv de plată, rezultată în urma 
inventarierii creanţelor şi a datoriilor. 
    În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu 
ajutorul tehnicii de calcul, Registrul-inventar se editează anual sau la 
cererea organului de control. 
    Registrul-inventar se arhivează împreună cu documentele justificative 
care au stat la baza întocmirii lui. 
 
*T* 
    Nr. pagină ................. 
 
                    REGISTRUL-INVENTAR 
                  la data de ........... 
 ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
 │Nr. │Denumirea elementelor inventariate│Valoarea de inventar│ 
 │crt.│                                  │                    │ 
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 ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
 │ 1  │                  2               │          3         │ 
 ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
 │    │                                  │                    │ 
 └────┴──────────────────────────────────┴────────────────────┘ 
 
      Întocmit, 
                                                      14-1-2/b 
*ST* 
└──────────────────────────────────────

    (3) Normele şi reglementările contabile specifice anumitor domenii de 
activitate se elaborează şi se emit de instituţiile cu atribuţii în acest 
sens, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:
    a) de către Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit, 
instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor 
legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi 
instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care 
acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este 
limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă 
electronică şi prestare de servicii de plată, şi pentru Fondul de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar*);
    b) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entităţile 
autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie*).
----------
    Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 902 din 11 decembrie 2014.
──────────
    *) A se vedea:
    - Ordinul BNR nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit publicat în 
Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010;
    - Ordinul BNR nr. 6 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene publicat în Monitorul Oficial 
nr. 540 din 20 iulie 2015;
    - Norma ASF nr. 10 din 5 august 2015 pentru punerea în aplicare a 
Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din 
domeniul asigurărilor publicat în Monitorul Oficial nr. 606 din 11 august 
2015;
    - Norma ASF nr. 14 din 5 august 2015 privind reglementările contabile 
conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 
publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 21 septembrie 2015;
    - Norma ASF  nr. 36 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de 
asigurare şi/sau de reasigurare, publicat în Monitorul Oficial nr. 976 din 
29 decembrie 2015;
    - Norma ASF nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul 
instrumentelor şi investiţiilor financiare publicat în Monitorul Oficial 
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nr. 982 din 30 decembrie 2015;
    - Norma ASF nr. 40 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor 
autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare publicat 
în Monitorul Oficial nr. 980 din 30 decembrie 2015;
    - Norma ASF nr. 41 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care 
desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare publicat în 
Monitorul Oficial nr. 2 din 4 ianuarie 2016;
    - Ordinul CNVM nr. 70 din 3 august 2006 pentru aprobarea Instrucţiunii 
nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a 
entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională 
a Valorilor Mobiliare publicat în Monitorul Oficial nr. 693 din 14 august 
2006.
──────────
    (4) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se 
face cu consultarea organismelor profesionale de profil.
    ART. 5
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să 
conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii
financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să 
conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fără a întocmi 
situaţii financiare anuale pentru propria activitate.
------------
    Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.
    (1^1) Abrogat.
----------
    Alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (1^2) Abrogat.
----------
    Alin. (1^2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (1^3) Abrogat.
----------
    Alin. (1^3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (1^4) Abrogat.
----------
    Alin. (1^4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
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nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partidă 
simplă se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (3) Pentru organizaţii patronale şi sindicale, precum şi pentru alte 
categorii de organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară
activităţi economice, Ministerul Finanţelor Publice aprobă un sistem 
simplificat de raportare financiară, având în vedere şi cerinţele 
organismelor europene de profil.
    ART. 6
    (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în 
momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor 
în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
    (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat 
şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, 
după caz.
    ART. 7
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze 
inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată 
în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării 
sau lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege.
------------
    Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.

    (2) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba excepţii de la regula 
inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în 
administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor 
principali de credite.
    (2^1) În cazul în care în perioada inventarierii efectuate la finele 
anului intervin situaţii speciale constând în schimbări ale sediilor 
şi/sau ale spaţiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniul, 
inclusiv în administrarea instituţiilor publice, ordonatorii de credite 
pot aproba ca, pentru bunurile existente în sediile şi/sau în spaţiile de 
depozitare respective, să se cuprindă în registrul-inventar valoarea 
stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere ale 
anului anterior, actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri până la 
finele perioadei de raportare.
------------
    Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
923 din 11 decembrie 2015.

    (2^2) Prevederile alin. (2^1) nu se aplică în cazul reorganizărilor 
instituţiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde 
în raportul de analiză pe bază de bilanţ ce însoţeşte situaţiile 
financiare anuale informaţii cu privire la motivele care au generat 
efectuarea inventarierii în condiţiile alin. (2^1).
------------
    Alin. (2^2) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
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923 din 11 decembrie 2015.

    (3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate
potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    ART. 8
    (1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi 
prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale se fac potrivit 
reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă, în 
conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile.
------------
    Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.

    (3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se 
efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
------------
    Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.

    (4) Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganizărilor 
efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori 
autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 9
    (1) Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-
financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situaţiile 
financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile 
şi care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, 
performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, 
referitoare la activitatea desfăşurată.
------------
    Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (2) Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a 
situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli este situaţia financiară trimestrială şi anuală.
    (3) Societăţile-mamă, definite astfel în reglementările contabile 
aplicabile grupurilor de societăţi, întocmesc şi prezintă şi situaţii 
financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările 
contabile aplicabile.
----------
    Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    CAP. II
    Organizarea şi conducerea contabilităţii
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    ART. 10
    (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la 
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, 
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
entităţii respective.
------------
    Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în
compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-
şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. 
Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană 
împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-
şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii 
economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea 
contabilităţii entităţii.
----------
    Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al ar. I din LEGEA nr. 
121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 
2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 
10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014.

    (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte 
de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane 
fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    (3^1) Abrogat.
----------
    Alin. (3^1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor 
contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei 
persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu 
personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe 
bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau 
juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru 
conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor 
contractuale.
    (4^1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea 
pentru organizarea contabilităţii revine acestora. Conducerea 
contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care 
răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora. În cazul în 
care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) 
şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit 
Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, 
răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, 
potrivit legii şi prevederilor contractuale.
------------
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    Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în 
compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract 
individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot 
încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea 
contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi 
anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre 
ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 
Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind 
achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se 
face din fonduri publice cu această destinaţie.
------------
    Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    ART. 11
    Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi 
datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără 
să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
------------
    Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 12
    (1) Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare 
obiect de evidenţă.
    (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai 
valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale.
    ART. 13
    Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform 
reglementărilor contabile aplicabile.
------------
    Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 14
    Abrogat.
------------
    Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 15
    Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele 
efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în 
contabilitate.
    ART. 16
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    Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi 
obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau 
juridică.
    ART. 17
    (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după 
natura sau destinaţia lor, după caz.
    (2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după 
natura sau sursa lor, după caz.
    (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general 
consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.
    ART. 18
    Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea drepturilor 
constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor 
legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile 
clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor 
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    ART. 19
    (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de 
la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi 
cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar.
    (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la 
închiderea acestuia.
    (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe 
destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
    (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului 
financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital 
social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau 
asociaţilor.
    (5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se 
stabileşte anual, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest 
sens*).
------------
    Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
──────────
    *) A se vedea şi Ordinul nr. 4.075 din 18 decembrie 2015, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 22 decembrie 2015.
──────────
    (6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către
instituţiile publice, în conformitate cu normele metodologice elaborate de 
Ministerul Finanţelor Publice*).
──────────
    *) A se vedea şi Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
──────────

    CAP. III
    Registrele de contabilitate
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    ART. 20
    Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, 
Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea 
registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de 
Ministerul Finanţelor Publice*).
──────────
    *) A se vedea Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind 
documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 
9 decembrie 2015.
──────────
    ART. 21
    Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu 
destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate 
încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul 
operaţiunilor contabile efectuate.
    ART. 22
    Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a 
operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la 
încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor 
financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru 
care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe 
profit/venit, potrivit legii.
------------
    Art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 23
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice 
de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea 
datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările 
contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice 
timp de 10 ani.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure 
autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice.
------------
    Art. 23 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 24
    Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de 
fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activităţii 
persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor 
corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.
    ART. 25
    (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele 
justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea 
financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 
10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul 
căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se
păstrează timp de 50 de ani.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod 
justificat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, registrele de 
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contabilitate şi documentele justificative care se păstrează timp de 5 
ani*).
──────────
    *) A se vedea Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind 
documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 
9 decembrie 2015.
──────────
    ART. 25^1
    În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri 
pentru păstrarea şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor 
justificative şi a registrelor de contabilitate.
------------
    Art. 25^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 
din 22 aprilie 2011.

    ART. 26
    În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor 
financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, 
potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de 
zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile 
de la constatarea încetării acesteia.
------------
    Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    CAP IV
    Situaţii financiare

    ART. 27
    (1) Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie 
întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul 
calendaristic.
    (2) Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.
    (3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru 
sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu 
sediul în străinătate, precum şi pentru persoanele juridice cu sediul în 
România.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică: instituţiilor de credit, 
instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în 
Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de 
monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de 
serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de 
servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de 
servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate 
de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    (5) Persoanele nou-înfiinţate, care se încadrează în categoria celor 
prevăzute la alin. (3), pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.
    (6) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, potrivit alin. (3) şi (5), au următoarele obligaţii:
    a) să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile 
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teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute 
la art. 37;
    b) să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului
Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de 
zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. 
Persoanele nou-înfiinţate depun înştiinţarea respectivă în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data înfiinţării.
    (7) Cu excepţia cazurilor în care persoana juridică străină sau 
societatea-mamă străină îşi schimbă data de raportare ori au loc 
operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea 
de situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute la alin. (3) nu 
poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.
    (8) Exerciţiul financiar al unităţilor nou-înfiinţate începe la data 
înfiinţării, potrivit legii.
    (9) Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează 
începe în ziua următoare încheierii exerciţiului financiar anterior şi se 
încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de 
lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel 
precedent, indiferent de durata sa.
    (10) Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul 
bugetar.
----------
    Art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 
11 decembrie 2014.

    ART. 28
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să 
întocmească situaţii financiare anuale.
----------
    Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (1^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul fuziunii, divizării 
sau lichidării, în condiţiile legii, caz în care situaţiile financiare au 
aceleaşi componente cu situaţiile financiare anuale.
----------
    Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 9 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (2) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi 
depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a 
situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade 
decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.
    (3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale 
de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele 
prevăzute de aceste standarde.
    (4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme 
cu directivele europene întocmesc situaţii financiare anuale, care au 
componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
    (5) Abrogat.
------------
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    Alin. (5) al art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.

    (6) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii 
financiare anuale, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului 
exerciţiului.
------------
    Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt 
însoţite de raportul administratorilor.
    (8) Condiţiile pentru întocmirea, auditarea şi publicarea situaţiilor 
financiare anuale de către sucursalele din România ale instituţiilor de 
credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul în străinătate se 
stabilesc de instituţiile cu atribuţii de reglementare prevăzute la art. 4 
alin. (3). Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la 
informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie 
publicate de sucursalele respective, în situaţia în care acestea nu sunt 
obligate să întocmească şi să publice situaţii financiare anuale 
referitoare la activitatea proprie.
------------
    Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (9) Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi 
anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice*).
──────────
    *) A se vedea şi Ordinul nr. 82 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 57 din 26 
ianuarie 2016.
──────────

    (10) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează 
de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană 
împuternicită să îndeplinească această funcţie.
------------
    Alin. (10) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (11) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile pot fi 
întocmite şi semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit 
legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
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din România.
------------
    Alin. (11) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (12) Abrogat.
----------
    Alin. (12) al art. 28 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (13) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează 
şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării 
entităţii.
------------
    Alin. (13) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (14) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor 
publice se semnează de ordonatorul de credite şi de conducătorul 
compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să 
îndeplinească această funcţie.
    În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu 
contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit 
legii, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semnează de
ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate 
potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România.
------------
    Alin. (14) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    ART. 29
    (1) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul 
administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, 
după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a 
pierderii contabile.
    (2) O societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare 
anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale 
consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile 
aplicabile.
    (3) Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt 
prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale 
consolidate, societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit 
asupra situaţiilor financiare anuale depuse, în cazul în care societatea-
mamă are obligaţia de auditare.
----------
    Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 3 al ar. I din LEGEA nr. 
121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 
2015, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 
10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
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2014.

    ART. 30
    Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a 
persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care îşi asumă răspunderea 
pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare 
anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei 
financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare 
la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de
continuitate.
    ART. 31
    Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoţite de o 
declaraţie scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă 
răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi 
confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare 
anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile 
aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a 
poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea grupului.
    ART. 32
    (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere 
ale persoanelor juridice au obligaţia de a asigura ca situaţiile 
financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul privind plăţile 
către guverne, atunci când există obligaţia întocmirii acestuia potrivit 
reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite şi publicate în 
conformitate cu legislaţia naţională.
    (2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere 
ale societăţii-mamă au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare 
anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor şi raportul 
consolidat privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia 
întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie 
întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.
----------
    Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 
11 decembrie 2014.

    ART. 33
    (1) Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate este de a 
oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a 
celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit 
reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar 
şi au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
----------
    Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

Pagina 24



LEGE           (A)    82 24/12/1991 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    (3) Atunci când societatea-mamă are obligaţia să întocmească şi să 
depună şi situaţii financiare anuale consolidate, raportul 
administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.
----------
    Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 4 al ar. I din LEGEA nr. 
121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 
2015, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 
10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014.

    ART. 34
    (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes 
public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către
auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile 
legii.
--------------
    Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 
din 22 aprilie 2011, prin înlocuirea sintagmei "auditor financiar" cu 
sintagma "auditor statutar" şi a sintagmei "audit financiar" cu sintagma 
"audit statutar".

    (2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes 
public se înţelege: societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată; instituţiile de credit; 
instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor 
legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de plată şi 
instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care 
acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este 
limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă 
electronică şi prestare de servicii de plată; societăţile de asigurare, 
asigurare-reasigurare şi de reasigurare; fondurile de pensii administrate 
privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora; 
societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de 
administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, 
depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi
operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale; societăţile cu 
capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.
----------
    Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 15 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (2^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor fără 
personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu 
sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise de societăţi 
rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi 
societăţilor-mamă care au obligaţia să întocmească situaţii financiare 
anuale consolidate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
------------
    Alin. (2^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 28 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
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    (3) Sunt auditate şi situaţiile financiare întocmite de entităţile 
care au această obligaţie conform legislaţiei specifice acestora.
    (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare 
anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare 
sau lichidare, dacă persoanele respective au obligaţia auditării 
situaţiilor financiare anuale.
------------
    Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 27 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (5) Prin ordin al ministrului finanţelor publice pot fi stabilite şi 
alte cazuri în care situaţiile financiare anuale sunt supuse auditului 
statutar*).
--------------
    Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 
din 22 aprilie 2011, prin înlocuirea sintagmei "audit financiar" cu 
sintagma "audit statutar".
──────────
    *) A se vedea Ordinul 1.286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat 
în Monitorul Oficial nr. 687 din 4 octombrie 2012.
──────────

    ART. 35
    (1) Situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare 
anuale consolidate se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
------------
    Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze 
în legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii 
sau al societăţii-mamă, fără nicio discriminare.
    (3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.
    (4) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, 
situaţiile financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente 
la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate 
cu prevederile legale în materie.
    ART. 36
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al 
situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, după cum urmează:
    a) societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile 
autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără 
personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu 
sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de 
societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în 
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termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la
încheierea exerciţiului financiar.
    (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat 
activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România 
care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la 
constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, 
în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
    (3) Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, 
potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui 
an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin 
ordin al ministrului finanţelor publice*).
──────────
    *) A se vedea:
    - Ordinul nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte 
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016.
──────────
    (4) Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării 
operaţiunilor de fuziune, divizare sau a lichidării persoanelor respective 
se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în 
condiţiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens.
    (5) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-
mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat 
să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 
situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în 
vigoare, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu 
de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă.
----------
    Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 16 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    (6) Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de 
ordonatori de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor 
publice judeţene şi a municipiului Bucureşti depun un exemplar al 
situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la instituţiile ierarhic 
superioare la termenele prevăzute la alin. (7)-(10).
    (7) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice 
finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea 
de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale 
finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile 
financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului 
Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, depun la Ministerul Finanţelor Publice un
exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit 
normelor emise de acesta, la următoarele termene:
    a) în termen de 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
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    b) în termen de 40 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
    (8) Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători 
au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la instituţiile 
ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi 
anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la 
următoarele termene:
    a) în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
    (9) Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători 
au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la instituţiile 
ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi 
anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la 
următoarele termene:
    a) în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
    (10) Instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au 
calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al
situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la direcţiile generale ale 
finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit normelor 
emise de Ministerul Finanţelor Publice, la următoarele termene:
    a) în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
------------
    Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 36^1
    Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale 
pentru acelaşi exerciţiu financiar.
----------
    Art. 36^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
902 din 11 decembrie 2014.

    ART. 36^2
    Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se 
corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile 
emise de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3), după caz.
----------
    Art. 36^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
902 din 11 decembrie 2014.

    ART. 37
    Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al 
statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor
prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) să depună, în termen de 150 de zile de 
la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare 
contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al 
ministrului finanţelor publice*).
------------
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    Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.
──────────
    *) A se vedea:
    - Ordinul nr. 864 din 29 martie 2010 privind unele aspecte referitoare 
la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 12 aprilie 2010.
    - Ordinul nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte 
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016.
──────────
    CAP. V
    Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice

    ART. 38
    (1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează şi funcţionează 
pe principiul execuţiei de casă şi asigură înregistrarea operaţiunilor de 
încasări şi plăţi în conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, 
ordonatori de credite şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare stabilite 
de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) În contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama 
ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise şi 
repartizate şi pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, 
precum şi conturi de disponibilităţi din care se pot efectua plăţi.
    (3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigură informaţii cu privire 
la derularea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru financiar, 
aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum şi în limita
disponibilităţilor aflate în conturi.
    (4) Organizarea contabilităţii operaţiunilor derulate prin bugetul 
Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la nivelul unităţilor Trezoreriei 
Statului, se asigură potrivit art. 18.
------------
    Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale subordonate şi 
cuprinde operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi 
bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi 
alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei 
publice centrale şi locale.
    (6) Organizarea şi conducerea contabilităţii Trezoreriei Statului se 
efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice*).
──────────
    *) A se vedea şi Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru 
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aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
──────────
    ART. 39
    (1) La încheierea exerciţiului financiar, în contabilitatea 
Trezoreriei Statului se procedează la încheierea execuţiei bugetare 
potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, 
după cum urmează:
    a) încheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către 
unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
    b) încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se 
efectuează de către unităţile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
    c) încheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor locale.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte trimestrial şi anual 
bilanţul general al Trezoreriei Statului, în structura stabilită de 
acesta, care se aprobă în condiţiile legii.
    ART. 40
    (1) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul 
instituţiilor publice.
    (2) Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de 
Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului pentru adoptare 
odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

    CAP. VI
    Contravenţii şi infracţiuni

    ART. 41
    Constituie contravenţie următoarele fapte:
    1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi 
datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără 
să fie înregistrate în contabilitate;
    2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor 
Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în
domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
    a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de 
legislaţie;
    b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
    c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile 
pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a 
acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, 
precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
    d) efectuarea inventarierii;
    e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare 
anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum 
şi a raportărilor contabile;
    f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice 
şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile 
publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi 
anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii;
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    g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute 
la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a 
înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b);
----------
    Lit. g) a pct. 2 al art. 41 a fost modificată de pct. 18 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.

    3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau 
necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
    4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor 
prevăzute la art. 30 şi 31;
    5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor 
organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a 
publica situaţiile financiare anuale;
    6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor 
organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă 
de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate;
    7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a 
situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale 
consolidate;
    8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare 
anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a 
raportărilor contabile;
    9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 36^1.
----------
    Pct. 9 al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 902 din 11 decembrie 2014.
------------
    Art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011.

    ART. 42
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, 
după cum urmează:
    - cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 
lei;
    - cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei 
la 4.000 lei;
    - cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 
lei;
    - cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 
lei;
    - cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
    - cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 
lei la 5.000 lei;
    - cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    - cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
    - cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    - cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la 
întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea 
referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 
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1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile 
lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de 
întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă 
de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de 
zile lucrătoare.
------------
    Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (2) Abrogat.
------------
    Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 22 aprilie 2011.

    (3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate 
modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcţie de rata 
inflaţiei.
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de 
persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum 
şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. 
------------ 
    Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . ORDIN          (A)  2219 21/07/2008 
    ART. 1 
    Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) din 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi aplicarea amenzii 
stabilite de art. 42 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege se fac de 
persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de comisarii Gărzii 
Financiare, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor. 
    ART. 2 
    (1) Se autorizează Direcţia generală de control financiar din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să constate şi să aplice 
sancţiunea prevăzută la art. 1 autorităţilor publice, ministerelor şi 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror 
conducători au calitatea de ordonator principal de credite, în baza 
sesizărilor transmise de Direcţia generală de metodologie contabilă 
instituţii publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
    (1^1) Direcţia generală de control financiar din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală va transmite Direcţiei generale de 
metodologie contabilă instituţii publice din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice o copie a proceselor-verbale de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor. Totodată, Direcţia generală de control 
financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va 
înştiinţa Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice 
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în cazul în care sunt formulate 
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plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor transmise. 
    (2) În cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea 
sancţiunii, nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. 
(5) din Legea nr. 82/1991, republicată, se vor lua următoarele măsuri: 
    a) Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice emite 
decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare şi a conturilor de 
disponibilităţi ale autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor 
publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au 
calitatea de ordonator principal de credite, care nu au depus situaţiile 
financiare la termen; 
    b) Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice 
transmite deciziile emise instituţiilor publice pentru care s-a dispus 
măsura blocării deschiderilor de credite şi a conturilor de 
disponibilităţi, Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de 
management financiar şi control, Direcţiei generale de programare bugetară 
şi Direcţiei generale de trezorerie şi contabilitate publică, după caz; 
    c) Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management 
financiar şi control şi Direcţia generală de programare bugetară restituie 
cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii 
principali de credite pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor 
de credite; 
    d) Direcţia generală de trezorerie şi contabilitate publică transmite 
lista autorităţilor şi instituţiilor publice pentru care s-a dispus măsura 
blocării conturilor de disponibilităţi unităţilor Trezoreriei Statului la 
care acestea au deschise conturile; 
    e) Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice emite 
decizii de deblocare a deschiderilor de credite şi a conturilor de 
disponibilităţi după depunerea situaţiilor financiare, decizii care se 
comunică instituţiilor publice şi direcţiilor prevăzute la lit. b). 
    ART. 3 
    (1) Se împuterniceşte personalul încadrat în serviciul/biroul Sinteza 
şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale, din cadrul 
activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, cu atribuţii în primirea şi centralizarea 
situaţiilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, să 
constate şi să aplice sancţiunea prevăzută la art. 1 unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
    (2) În cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea 
sancţiunii, nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. 
(5) din Legea nr. 82/1991, republicată, se vor lua următoarele măsuri: 
    a) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a 
municipiului Bucureşti emit decizii de blocare a deschiderilor de credite 
bugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale care nu au depus 
situaţiile financiare la termen; 
    b) serviciul/biroul Sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei 
bugetelor locale, din cadrul activităţilor de trezorerie şi contabilitate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, transmite deciziile emise 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru care s-a dispus măsura 
blocării deschiderilor de credite bugetare şi unităţilor teritoriale ale 
Trezoreriei Statului la care au deschise conturile de venituri şi 
cheltuieli ale bugetului local; 
    c) unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie cererile 
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pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor locale pentru care s-a dispus măsura 
blocării deschiderilor de credite; 
    d) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a 
municipiului Bucureşti emit decizii de deblocare a deschiderilor de 
credite după depunerea situaţiilor financiare, decizii care se comunică 
unităţilor administrativ-teritoriale şi unităţilor teritoriale ale 
Trezoreriei Statului la care au deschise conturile de venituri şi 
cheltuieli ale bugetului local. 
    ART. 4 
    (1) Pentru efectuarea de operaţiuni de natura celor prevăzute la art. 
42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, ordonatorii de credite ai 
instituţiilor publice pentru care a fost dispusă măsura blocării 
deschiderilor de credite bugetare sau a conturilor de disponibilităţi, 
după caz, au obligaţia de a anexa la cererile de deschidere de credite 
sau, în cazul conturilor de disponibilităţi, la ordinele de plată pentru 
Trezoreria Statului (OPT) care stau la baza acestor operaţiuni o notă 
justificativă din care să rezulte în mod explicit natura plăţilor care vor 
fi efectuate. 
    (2) Răspunderea privind întocmirea notelor justificative şi a 
deschiderii de credite bugetare sau a efectuării de plăţi din conturile de 
disponibilităţi blocate, numai pentru operaţiuni de natura celor prevăzute 
la art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, revine 
ordonatorilor de credite. 
    ART. 5 
    Desemnarea persoanelor cu atribuţii privind aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la art. 1 se efectuează de către directorul general al Direcţiei 
generale de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, respectiv de către directorul executiv al 
direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului 
Bucureşti. 
└──────────────────────────────────────

    (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor în cazul 
asociaţiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuţii de control 
din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi de alte persoane anume împuternicite 
de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti.
    (6) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă 
de persoanele vinovate.
    (7) Contravenţiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În situaţia în care în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea 
amenzii prevăzute de lege nu se depun situaţiile financiare prevăzute la 
art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finanţelor Publice va lua următoarele 
măsuri:
    a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii 
principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 
de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
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    b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile 
Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
------------
    Alin. (8) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.

    (9) Se exceptează de la prevederile alin. (8) următoarele operaţiuni:
    a) plăţile din fonduri externe nerambursabile sau finanţări primite de 
la instituţii ori organizaţii internaţionale pentru derularea unor
programe şi proiecte, precum şi fondurile de cofinanţare şi prefinanţare 
aferente;
    b) plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, precum şi 
a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială;
    c) rambursările de credite interne şi externe, comisioanele şi alte 
costuri aferente;
    d) contribuţii şi cotizaţii către organizaţii internaţionale;
    e) plăţile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi 
din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, potrivit legii.
    ART. 43
    Abrogat.
-------------
    Art. 43 a fost abrogat de art. 41, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 
octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 
2012.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 44
    Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile prevăzute la art. 4 
alin. (3) din prezenta lege vor elabora şi vor actualiza permanent
reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.
    ART. 45
    Ministerul Finanţelor Publice exercită controlul asupra modului în 
care se aplică prevederile prezentei legi.
    ART. 46
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).
──────────
    *) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative 
modificatoare.
──────────

    ART. 47
    Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără 
personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparţin persoanelor 
prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul în România, cât şi 
subunităţilor cu sediul în România, ce aparţin unor persoane juridice ori 
fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.
    ART. 48
    Abrogat.
-------------
    Art. 48 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
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nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 
11 decembrie 2014.

    ART. 49
    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    - Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor 
şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, 
publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
    - Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea 
şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului 
compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 
156 din 29 decembrie 1970;
    - Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, 
publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;
    - Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătăţirea analizei pe bază de 
bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la 
rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, 
publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
    - Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de 
curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni 
aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 
aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 
din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în 
domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil 
în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu 
modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru 
reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni 
economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;
    - orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.
──────────
    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 259/2007
pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, care 
nu sunt încorporate în forma republicată a Legii contabilităţii nr. 
82/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii 
nr. 259/2007:
    "Art. II. - (1) Aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) şi ale 
art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se suspendă până la 
data de 1 ianuarie 2009.
    (2) Societăţile comerciale vor depune un exemplar al situaţiilor 
financiare aferente exerciţiilor financiare ale anilor 2007 şi 2008 la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, în termen 
de 150 de zile de la încheierea exerciţiilor financiare respective. 
Societăţile comerciale care de la constituire nu au desfăşurat activitate, 
precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o 
declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea
exerciţiului financiar.
    Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) alin. (1) al art. 27 şi anexa nr. 3 din Normele de aplicare a Legii 
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nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 5/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;
    b) lit. D şi E din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.031/1999, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999."
──────────

                          -----
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ORDIN nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 7 februarie 2018 pana la 22 
martie 2018

──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.802 din 29 decembrie 2014, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014, la data de 22 
martie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi 
completărilor aduse de: ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015; ORDINUL nr. 
1.198 din 30 septembrie 2015; ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015; 
ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 2016; ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 
2017; ORDINUL nr. 895 din 16 iunie 2017; ORDINUL nr. 2.827 din 30 
octombrie 2017; ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 1.243 
din 5 februarie 2018.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cuprinse 
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevăzute la art. 
1, se aplică de entităţile prevăzute la pct. 3 din aceste reglementări.

    ART. 3
    (1) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor 
juridice cu sediul în România, organizează şi conduc evidenţă contabilă 
proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a 
obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin 
să poată întocmi situaţii financiare anuale.
    (2) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără 
personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în 
România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române 
şi se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate.
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    (3) În înţelesul prezentului ordin, prin subunităţi fără personalitate 
juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, se 
înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără 
personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.
    (4) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit 
Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, ţin contabilitatea proprie 
în funcţie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. În 
cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situaţii 
financiare anuale şi raportări contabile, potrivit Legii contabilităţii 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care 
aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă
subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane
juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în 
care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea 
în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale 
şi raportările contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 se 
întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile 
fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

    ART. 4
    (1) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană 
juridică română şi o persoană juridică străină, contabilitatea se ţine de 
către persoana desemnată de asociaţi, care răspunde potrivit legii.
    (2) La organizarea şi conducerea contabilităţii asocierii în 
participaţie trebuie avute în vedere atât Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, cât şi cerinţele care rezultă din alte prevederi legale.
    (3) Reglementările contabile menţionate la alin. (2) se aplică, de 
asemenea, asocierilor în participaţie între persoane juridice străine 
(nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat 
prin contractul de asociere să îndeplinească obligaţiile fiscale 
organizează şi conduce evidenţa contabilă a asocierii, astfel încât să se 
poată determina informaţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, fără a 
întocmi situaţii financiare anuale.

    ART. 5
    În aplicarea Reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, entităţile 
trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de 
administratori. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile 
contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii 
respective.

    ART. 6
    În cazul entităţilor administrate în sistem dualist, potrivit legii, 
referirile la "administratori" din reglementările prevăzute la art. 1 se 
vor citi ca referiri la "membrii directoratului".

    ART. 7
    (1) O societate-mamă are obligaţia să întocmească situaţii financiare 
anuale consolidate atunci când sunt depăşite criteriile prevăzute la pct. 
10 alin. (3) din reglementările prevăzute la art. 1, precum şi în cazul 
grupurilor mici şi mijlocii în care una dintre entităţile afiliate este o 
entitate de interes public.
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    (2) Entităţile care au obligaţia să întocmească situaţii financiare 
anuale consolidate pot întocmi aceste situaţii fie potrivit 
reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, fie în baza Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, 
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise 
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare.

    ART. 8
    În cazul în care aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 
1 impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină 
corecţii ale operaţiunilor contabile generate de evenimente anterioare 
intrării în vigoare a respectivelor reglementări.

    ART. 9
    Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate sunt cele prevăzute de Legea contabilităţii 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. 
Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul 
calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul
primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 
ianuarie 2015.
    (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) cap. 13 «Raportarea 
plăţilor efectuate către guverne» din cadrul Reglementărilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, ale cărui prevederi se aplică începând cu exerciţiul 
financiar al anului 2016.
    ----------
    Art. 10 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.198 din 30 
septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 
2015.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis 
din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru 
aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 522 şi 522 bis din 25 iulie 2011.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul finanţelor publice,
                    Darius-Bogdan Vâlcov
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REGLEMENTĂRI CONTABILE din 29 decembrie 2014 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate*)
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015

Forma actualizata valabila la data de : 21 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 7 februarie 2018 pana la 22 
martie 2018

──────────
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.802 din 29 decembrie 2014, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a REGLEMENTĂRILOR CONTABILE din 29 decembrie 
2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014, la
data de 21 martie 2018 este realizată prin includerea tuturor 
modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015; 
ORDINUL nr. 1.198 din 30 septembrie 2015; ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015; ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 2016; ORDINUL nr. 166 din 
25 ianuarie 2017; ORDINUL nr. 895 din 16 iunie 2017; ORDINUL nr. 2.827 din 
30 octombrie 2017; ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 1.243 
din 5 februarie 2018.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform art. 4 din ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 7 februarie 2018, conturile prevăzute la 
art. 1-3 se utilizează pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, 
potrivit titlului V „Contribuţii sociale obligatorii" al Codului fiscal, 
pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.
──────────
    CAP. 1
    Arie de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare
    1. - (1) Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul 
situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de 
recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor 
în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, 
aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor 
financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi 
funcţiunea conturilor contabile.
    (2) Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind întocmirea 
situaţiilor financiare anuale consolidate.

    2. - Prezentele reglementări transpun parţial prevederile următoarelor
directive:

    a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi 
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rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de 
abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 
data de 29 iunie 2013;
    b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce 
priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind 
diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 
noiembrie 2014.
    ----------
    Pct. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 
17 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 
2016.

    SECŢIUNEA 1.1
    Arie de aplicabilitate
    3. - Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii 
de persoane ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe 
o piaţă reglementată (denumite în continuare entităţi):
    a) societăţi:
    -  societăţile în nume colectiv;
    -  societăţile în comandită simplă;
    -  societăţile pe acţiuni;
    -  societăţile în comandită pe acţiuni şi
    -  societăţile cu răspundere limitată;

    b) societăţile/companiile naţionale;
    c) regiile autonome;
    d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
    e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în 
baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile 
societăţilor;
    f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, 
care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, în condiţiile 
prevăzute de prezentele reglementări;
    g) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, 
care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)-e), cu sediul în România, în 
condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;
    h) subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu 
sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;
    i) grupurile de interes economic, înfiinţate potrivit legii.

    4. - (1) Societăţile care au subunităţi organizează şi conduc 
contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare 
privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări, subunităţile fără 
personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în 
România, reprezintă sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea 
unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.

    5. - (1) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin 
persoanelor juridice cu sediul în România organizează şi conduc evidenţă 
contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea 
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informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice 
cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
    (2) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără 
personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în 
România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române 
şi se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor pct. 
7 şi pct. 317-324 din prezentele reglementări.
    (3) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit 
Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, ţin contabilitatea proprie 
în funcţie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. În 
cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situaţii 
financiare anuale şi raportări contabile, potrivit Legii contabilităţii 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care 
aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă
subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane
juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii. În situaţia în care 
persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în 
România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi 
raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de 
sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea 
reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

    6. - (1) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o 
persoană juridică română şi o persoană juridică străină, contabilitatea se 
ţine de către persoana desemnată de asociaţi, care răspunde potrivit 
legii.
    (2) La organizarea şi conducerea contabilităţii asocierii în 
participaţie trebuie avute în vedere atât prezentele reglementări, cât şi 
cerinţele care rezultă din alte prevederi legale.
    (3) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, asocierilor în 
participaţie între persoane juridice străine (nerezidente), înregistrate 
în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere 
să îndeplinească obligaţiile fiscale organizează şi conduce evidenţa 
contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informaţiile şi 
obligaţiile prevăzute de lege, fără a întocmi situaţii financiare anuale.

    7. - (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda 
naţională.
    (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în 
moneda naţională, cât şi în valută.
    (3) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.

    SECŢIUNEA 1.2
    Definiţii
    8. - În înţelesul prezentelor reglementări se aplică următoarele 
definiţii:
    1. entităţi de interes public înseamnă societăţile/companiile 
naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi 
regiile autonome;
    2. interes de participare înseamnă drepturi în capitalul altor
entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei 
legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la 
activitatea entităţii care deţine drepturile respective. Deţinerea unei 
părţi din capitalul unei alte entităţi reprezintă un interes de 
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participare, dacă depăşeşte un prag procentual de 20%;
    3. parte legată are acelaşi înţeles ca în standardele internaţionale 
de contabilitate adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 
privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate*1).
──────────
    *1) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
──────────
    Sunt avute în vedere prevederile secţiunii 6.4 "Părţi legate";

    4. active imobilizate înseamnă activele care sunt destinate să
servească o perioadă îndelungată activităţile entităţii, respectiv mai 
mare de un an;
    5. cifră de afaceri netă înseamnă sumele obţinute din vânzarea de 
produse şi prestarea de servicii după deducerea reducerilor comerciale şi 
a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite direct legate de cifra de 
afaceri;
    6. cost de achiziţie înseamnă preţul datorat şi eventualele cheltuieli 
conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziţie.
    În acest sens, costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de 
cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care 
persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), 
cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi 
atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
    În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele 
notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli 
nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
    Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi 
atunci când funcţia de aprovizionare este externalizată;

    7. cost de producţie înseamnă preţul de achiziţie al materiilor prime 
şi al materialelor consumabile şi alte cheltuieli care pot fi atribuite 
direct bunului în cauză.
    Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul 
de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente 
producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri 
tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, 
costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de 
producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.
    Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ costurile 
direct legate de unităţile produse, cum ar fi costurile cu manopera 
directă. De asemenea, ele includ şi alocarea sistematică a regiei fixe şi 
variabile de producţie generată de transformarea materialelor în produse 
finite. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de 
producţie care rămân relativ constante, indiferent de volumul producţiei, 
cum sunt: amortizarea, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi 
costurile cu conducerea şi administrarea secţiilor. Regia variabilă de 
producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care variază 
direct proporţional sau aproape direct proporţional cu volumul producţiei, 
cum sunt materialele indirecte şi forţa de muncă indirectă.
    Alocarea regiei fixe de producţie asupra costurilor de conversie se 
face pe baza capacităţii normale a instalaţiilor de producţie. Nivelul 
real de producţie poate fi folosit dacă se consideră că acesta aproximează 
capacitatea normală. Valoarea cheltuielilor cu regia fixă alocate fiecărei 
unităţi de producţie nu se majorează ca urmare a obţinerii unei producţii 
scăzute sau a neutilizării unor echipamente. Cheltuielile de regie
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nealocate sunt recunoscute drept cheltuială în perioada în care sunt 
suportate. În perioadele în care se înregistrează o producţie neobişnuit 
de mare, valoarea cheltuielilor cu regia fixă alocate fiecărei unităţi de 
producţie este diminuată, astfel încât stocurile să nu fie evaluate la o 
valoare mai mare decât costul lor. Regia variabilă de producţie este 
alocată fiecărei unităţi de producţie pe baza folosirii reale a 
instalaţiilor de producţie.
    Un proces de producţie poate conduce la obţinerea simultană a mai 
multor produse, de exemplu, în cazul obţinerii produselor cuplate sau în 
cazul în care există un produs principal şi altul secundar. Atunci când 
costurile de conversie nu se pot identifica distinct, pentru fiecare 
produs în parte, acestea se alocă pe baza unei metode raţionale, aplicate 
cu consecvenţă. Alocarea se poate baza, de exemplu, pe valoarea de vânzare 
relativă a fiecărui produs, fie în stadiul de producţie în care produsele 
devin identificabile în mod distinct, fie în momentul finalizării 
procesului de producţie. Prin natura lor, majoritatea produselor secundare 
au o valoare nesemnificativă. În acest caz, ele sunt adesea evaluate la 
valoarea realizabilă netă şi această valoare se deduce din costul 
produsului principal. Ca urmare, valoarea contabilă a produsului principal 
nu diferă în mod semnificativ de costul său.
    În situaţia în care anumite costuri (regii) generale sau costuri de 
proiectare a produselor pot fi identificate ca având legătură cu unele 
stocuri, acestea se includ în costul stocurilor respective.
    În măsura în care prestatorii de servicii au stocuri, ei le evaluează 
la costurile lor de producţie. Aceste costuri constau, în primul rând, în 
manoperă şi în alte costuri legate de personalul direct angajat în
furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, 
precum şi în cheltuielile de regie de atribuit. Manopera şi alte costuri 
legate de vânzare şi de personalul angajat în administraţia generală nu se 
includ, ci sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt 
suportate. Costul stocurilor unui prestator de servicii nu include marjele 
de profit sau cheltuielile de regie neatribuibile, care sunt adesea 
încorporate în preţurile facturate de prestatorii de servicii.
    În costul de producţie al bunului se include o proporţie rezonabilă 
din cheltuielile de regie fixe sau variabile atribuibile indirect bunului 
în cauză, în măsura în care acestea se referă la perioada de producţie. 
Includerea în costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvată în 
măsura în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în 
locul şi forma dorite.
    În costul de producţie nu se includ costurile de distribuţie;

    8. ajustări de valoare înseamnă ajustările destinate să ţină cont de 
modificările valorilor activelor individuale, stabilite la data 
bilanţului, indiferent dacă modificarea este definitivă sau nu.
    Ajustările negative de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite 
în continuare amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite în 
continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie 
de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării respective;

    9. societate-mamă înseamnă o entitate care controlează una sau mai 
multe filiale;
    10. filială înseamnă o entitate controlată de o societate-mamă, 
inclusiv orice filială a societăţii-mamă care le conduce;
    11. grup înseamnă o societate-mamă şi toate filialele acesteia;
    12. entităţi afiliate înseamnă două sau mai multe entităţi din cadrul 
unui grup;
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    13. entitate asociată înseamnă o entitate în care o altă entitate are 
un interes de participare şi ale cărei politici de exploatare şi 
financiare fac obiectul unei influenţe semnificative exercitate de
cealaltă entitate. Se consideră că o entitate exercită o influenţă
semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine cel puţin 20% din 
drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor respectivei entităţi. 
Ca urmare, existenţa unei entităţi asociate presupune îndeplinirea
cumulativă a două condiţii, respectiv deţinerea unui interes de 
participare în cealaltă entitate şi exercitarea influenţei semnificative 
asupra politicilor de exploatare şi financiare ale acesteia;
    14. prag de semnificaţie înseamnă statutul informaţiilor în cazul în 
care se poate anticipa în mod rezonabil că omiterea sau prezentarea 
eronată a acestora influenţează deciziile pe care utilizatorii le adoptă 
pe baza situaţiilor financiare ale entităţii. Pragul de semnificaţie al 
elementelor individuale se evaluează în contextul altor elemente similare.

    SECŢIUNEA 1.3
    Categorii de entităţi raportoare
    9. - (1) În funcţie de criteriile de mărime, entităţile prevăzute de 
prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: 
microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari.

    (2) Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu 
depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

    a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
    b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.
    Pentru această categorie de entităţi se aplică, de asemenea, 
prevederile cap. 12 «Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile 
aplicabile scutirilor».
    ----------
    Alin. (2) al pct. 9 a fost modificat de alin. (1) al art. 8 din 
ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 
din 9 iulie 2015.

    (3) Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se 
încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a 
cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

    a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
    b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 
euro);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
    ----------
    Alin. (3) al pct. 9 a fost modificat de alin. (1) al art. 8 din 
ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 
din 9 iulie 2015.

    (4) Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data 
bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei 
criterii:
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    a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
    b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 
euro);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
    ----------
    Alin. (4) al pct. 9 a fost modificat de alin. (1) al art. 8 din 
ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 
din 9 iulie 2015.

──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform alin. (3) al art. 8 din ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015, pentru 
determinarea valorii în lei a sumelor prevăzute la pct. 9 şi 10 s-a 
utilizat cursul valutar de 1 euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.
──────────

    10. - (1) În funcţie de criteriile de mărime, grupurile se împart în 
două categorii, astfel: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari.

    (2) Grupurile mici şi mijlocii sunt grupurile constituite din 
societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare 
şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre 
următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

    a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 
euro);
    b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 
euro);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.
    ----------
    Alin. (2) al pct. 10 a fost modificat de alin. (2) al art. 8 din 
ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 
din 9 iulie 2015.

    (3) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi 
filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază 
consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei 
criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

    a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 
euro);
    b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 
euro);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.
    ----------
    Alin. (3) al pct. 10 a fost modificat de alin. (2) al art. 8 din 
ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 
din 9 iulie 2015.

Pagina 7



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    (4) Determinarea valorii criteriilor de mărime prevăzute la prezentul 
punct se bazează doar pe indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi 
filialelor cuprinse în consolidare. La stabilirea criteriilor de mărime, 
societatea-mamă poate să nu ia în considerare filialele pe care 
intenţionează să le excludă din consolidare în baza oricărei situaţii 
prevăzute la pct. 504.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform alin. (3) al art. 8 din ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015, pentru 
determinarea valorii în lei a sumelor prevăzute la pct. 9 şi 10 s-a 
utilizat cursul valutar de 1 euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.
──────────

    11. - În scopul determinării limitelor legate de totalul activelor şi 
de cifra de afaceri netă, prevăzute la pct. 10, nu se efectuează nici 
compensarea prevăzută la pct. 508 alin. (1) şi nici eventualele eliminări 
ca urmare a aplicării prevederilor pct. 512 alin. (1).
    12. - (1) Atunci când, la data bilanţului, o entitate depăşeşte sau 
încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii 
menţionate la pct. 9, acest fapt afectează aplicarea derogărilor prevăzute 
de prezentele reglementări numai dacă acest lucru are loc în două 
exerciţii financiare consecutive.

    (2) O societate-mamă întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate 
începând cu primul exerciţiu financiar în care sunt depăşite criteriile de 
mărime prevăzute la pct. 10, cu respectarea condiţiilor prevăzute la cap. 
8 «Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate». Pentru 
următorul exerciţiu financiar se aplică prevederile alin. (3).
    ----------
    Alin. (2) al pct. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (3) Atunci când, la data bilanţului, un grup depăşeşte sau încetează 
să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii menţionate la 
pct. 10, acest fapt are incidenţă asupra aplicării derogărilor prevăzute 
de prezentele reglementări numai dacă acest lucru are loc în două 
exerciţii financiare consecutive.

    13. - (1) O entitate analizează permanent, pentru fiecare dată a 
bilanţului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile 
de mărime corespunzătoare.
    (2) Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în 
două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să 
depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de 
mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie.
    (3) Prin două exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul 
financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare 
anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se întocmesc situaţiile 
financiare anuale.

    14. - În scopul aplicării prevederilor pct. 12 alin. (1) se 
reanalizează numărul de componente ale situaţiilor financiare anuale, 
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astfel:
    a) o entitate care a întocmit situaţii financiare anuale prevăzute la 
pct. 20 alin. (2) va întocmi situaţiile financiare anuale prevăzute la 
pct. 21 numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte 
limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 9;
    b) o entitate care a întocmit situaţiile financiare anuale prevăzute 
la pct. 21 va întocmi situaţii financiare anuale prevăzute la pct. 20 
alin. (2) numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşeşte 
limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 9.
    O analiză similară se efectuează şi de către microentităţi.
    Ca urmare, pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea 
în criteriile de mărime prevăzute de prezentele reglementări se efectuează 
la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din 
situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de 
raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate 
şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar 
curent, utilizându-se cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

    15. - Totalul activelor menţionat la pct. 9 şi 10 constă în valoarea 
totală a activelor, aşa cum apare prezentată la lit. A-C de la "Active" 
din formatul bilanţului prevăzut la pct. 132 sau din formatul bilanţului 
prescurtat prevăzut la pct. 451.
    CAP. 2
    Dispoziţii şi principii generale
    SECŢIUNEA 2.1
    Dispoziţii generale
    16. - Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar.
    17. - Obiectivul situaţiilor financiare anuale îl constituie 
furnizarea de informaţii despre poziţia financiară, performanţa financiară 
şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi, utile unei categorii largi 
de utilizatori.
    18. - (1) Elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare, 
reflectate prin bilanţ, sunt activele, datoriile şi capitalurile proprii.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări:
    a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca 
rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze 
beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în 
contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilă realizarea 
unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost 
sau o valoare care poate fi evaluat/evaluată în mod credibil;
    b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din 
evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o 
ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. O datorie este 
recunoscută în contabilitate şi prezentată în bilanţ atunci când este 
probabil că o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta 
din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoarea la care se va 
realiza această decontare poate fi evaluată în mod credibil;
    c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor 
sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor 
datoriilor sale.

    (3) Beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui, 
direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către 
entitate. Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii 
intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de 
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exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.
    Astfel, potenţialul poate fi unul productiv, atunci când activul este 
utilizat separat sau împreună cu alte active pentru prestarea de servicii 
ori producerea de bunuri destinate vânzării de către entitate. De 
asemenea, potenţialul poate îmbrăca forma convertibilităţii în numerar sau 
echivalente de numerar.

    19. - (1) Elementele direct legate de evaluarea performanţei 
financiare, prin intermediul contului de profit şi pierdere, sunt 
veniturile şi cheltuielile.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au 
următoarele semnificaţii:
    a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice 
înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau 
creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează 
în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din 
contribuţii ale acţionarilor;
    b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice 
înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau 
scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se
concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele 
rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

    (3) Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci 
când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice 
viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii 
unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu 
recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor (de exemplu, 
creşterea netă a activelor, rezultată din vânzarea produselor sau 
serviciilor, ori descreşterea datoriilor ca rezultat al anulării unei 
datorii).
    (4) Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi 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 
creştere a valorii unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc 
simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii 
valorii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau 
amortizarea echipamentelor).

    20. - (1) Microentităţile întocmesc situaţii financiare anuale în 
condiţiile prevăzute la secţiunea 12.1 "Scutiri pentru microentităţi".
    (2) Entităţile prevăzute la pct. 9 alin. (3) întocmesc situaţii 
financiare anuale care cuprind:
    -  bilanţ prescurtat,
    -  cont de profit şi pierdere,
    -  notele explicative la situaţiile financiare anuale.

    (3) Bilanţul prescurtat are formatul prevăzut la pct. 451.
    (4) Opţional, entităţile prevăzute la pct. 9 alin. (3) pot întocmi 
situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de 
trezorerie.

    21. - Entităţile prevăzute la pct. 9 alin. (4), precum şi entităţile 
de interes public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    -  bilanţ;
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    -  cont de profit şi pierdere;
    -  situaţia modificărilor capitalului propriu;
    -  situaţia fluxurilor de trezorerie;
    -  notele explicative la situaţiile financiare anuale.

    22. - (1) În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi 
pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţiile financiare 
anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 sau în formatul aplicabil 
microentităţilor.    (2) Pentru al doilea exerciţiu financiar de 
raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din 
situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe 
baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la 
sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare 
anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.
    (3) Prevederile prezentului punct nu se aplică entităţilor de interes 
public.

    23. - Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în 
concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.
    24. - Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a 
activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii 
entităţii.
    25. - Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este 
suficientă pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a 
poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii, în notele 
explicative la situaţiile financiare sunt furnizate informaţiile 
suplimentare necesare pentru respectarea cerinţei respective.
    26. - Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din 
prezentele reglementări este incompatibilă cu obligaţiile prevăzute la 
pct. 24 şi 25, dispoziţia respectivă nu se aplică, pentru a oferi o 
imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a 
profitului sau a pierderii entităţii. Neaplicarea unei astfel de 
dispoziţii se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare, 
împreună cu o explicaţie a motivelor şi a efectelor sale asupra activelor, 
datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii.
    27. - Ministerul Finanţelor Publice şi alte autorităţi de reglementare 
pot solicita entităţilor mijlocii şi mari să prezinte în situaţiile 
financiare anuale unele informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie 
prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.
    SECŢIUNEA 2.2
    Publicările cu caracter general
    28. - Documentul care conţine situaţiile financiare trebuie să 
precizeze denumirea entităţii raportoare, precum şi informaţii referitoare 
la:
    a) registrul comerţului la care este păstrat dosarul entităţii, 
împreună cu numărul de înmatriculare al entităţii în registrul în cauză;
    b) forma juridică a entităţii, adresa sediului social şi, după caz, 
faptul că entitatea este în lichidare.

    SECŢIUNEA 2.3
    Caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare
    29. - Pentru ca informaţiile financiare să fie utile, ele trebuie să 
fie relevante şi să reprezinte exact ceea ce îşi propun să reprezinte. 
Utilitatea informaţiilor financiare este amplificată dacă acestea sunt 
comparabile, verificabile, oportune şi inteligibile.
    30. - Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanţa şi 
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reprezentarea exactă.

    Relevanţă
    31. - Informaţiile financiare relevante sunt cele care au capacitatea 
de a ajuta utilizatorii de informaţii în luarea deciziilor.
    32. - (1) Informaţiile financiare au capacitatea de a ajuta 
utilizatorii de informaţii în luarea unor decizii dacă au valoare 
predictivă, valoare de confirmare sau ambele.
    (2) Informaţiile financiare au valoare predictivă dacă pot fi 
utilizate ca intrări în procesele aplicate de utilizatori pentru a
previziona rezultate viitoare. Pentru a avea valoare predictivă 
informaţiile financiare nu trebuie să reprezinte o previziune sau o 
prognoză. Informaţiile financiare cu valoare predictivă sunt folosite de 
utilizatori pentru realizarea propriilor predicţii.
    (3) Valoarea predictivă şi valoarea de confirmare a informaţiilor 
financiare sunt în strânsă legătură. Informaţiile care au valoare 
predictivă au adesea şi valoare de confirmare. De exemplu, informaţiile 
privind veniturile pentru anul curent, care pot fi utilizate ca bază 
pentru prognozarea veniturilor în anii viitori, pot fi comparate cu 
previziunile efectuate în anii anteriori, pentru exerciţiul curent. 
Rezultatele acestor comparaţii pot ajuta utilizatorii să corecteze şi să 
îmbunătăţească procesele care au fost utilizate pentru realizarea acelor 
previziuni.

    Prag de semnificaţie
    33. - Pragul de semnificaţie este un aspect al relevanţei specific 
unei entităţi bazat pe natura sau mărimea sau pe ambele a elementelor la 
care se referă informaţiile raportate de entitate. În consecinţă, 
prezentele reglementări nu specifică un nivel cantitativ pentru pragul de 
semnificaţie şi nu predetermină ce ar putea fi semnificativ într-o anumită 
situaţie.

    Reprezentare exactă
    34. - Situaţiile financiare anuale descriu fenomenele economice în 
cuvinte şi cifre. Pentru a fi o reprezentare exactă, o descriere trebuie 
să fie completă, neutră şi fără erori.
    35. - O descriere completă include toate informaţiile necesare pentru 
ca un utilizator să înţeleagă fenomenul descris, inclusiv explicaţiile 
necesare. De exemplu, o descriere completă a unui grup de active include 
cel puţin o descriere a naturii activelor respective, o descriere numerică 
a tuturor activelor şi o menţiune privind descrierea numerică (de exemplu, 
costul iniţial sau valoarea justă). Pentru unele elemente o descriere 
completă poate să impună explicaţii privind faptele semnificative 
referitoare la calitatea şi natura elementelor, factorilor şi 
circumstanţelor care ar putea să le afecteze calitatea şi natura, şi 
procesul utilizat pentru a determina descrierile numerice.
    36. - O descriere neutră este cea care nu suportă influenţe în 
selecţia şi prezentarea informaţiilor financiare. O descriere neutră nu 
este denaturată, ponderată, accentuată, neaccentuată sau manipulată în alt 
fel pentru a creşte probabilitatea ca informaţiile financiare să fie 
primite favorabil sau nefavorabil de către utilizatori. Informaţii neutre 
nu înseamnă informaţii fără scop sau fără influenţă asupra 
comportamentului acestora. Informaţiile financiare relevante sunt, prin 
definiţie, cele care au capacitatea de a genera o diferenţă în deciziile 
luate de către utilizatori.
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    37. - Reprezentarea fără erori înseamnă că nu există erori sau 
omisiuni în descrierea fenomenelor, iar procesul utilizat pentru a genera 
informaţiile raportate a fost selectat şi aplicat fără erori.

    Aplicarea caracteristicilor calitative fundamentale
    38. - Comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea şi 
inteligibilitatea sunt caracteristici calitative care amplifică utilitatea 
informaţiilor relevante şi reprezentate exact.

    Comparabilitate
    39. - (1) Informaţiile privind o entitate raportoare sunt mult mai 
utile dacă pot fi comparate cu informaţii similare despre alte entităţi şi 
cu informaţii similare despre aceeaşi entitate aferente unei alte perioade 
sau date.
    (2) Comparabilitatea este una dintre caracteristicile calitative care 
permite utilizatorilor să identifice şi să înţeleagă similitudinile şi 
diferenţele dintre elemente. Spre deosebire de celelalte caracteristici 
calitative, comparabilitatea nu se referă la un singur element. O 
comparaţie necesită cel puţin două elemente.

    40. - (1) Consecvenţa, deşi este legată de comparabilitate, nu este 
identică cu aceasta. Consecvenţa se referă la utilizarea aceloraşi metode 
pentru aceleaşi elemente, fie de la o perioadă la alta în cadrul unei 
entităţi raportoare, fie într-o singură perioadă pentru entităţi diferite. 
Comparabilitatea este scopul; consecvenţa ajută la atingerea acestui scop.
    (2) Comparabilitatea nu presupune uniformitate. Pentru ca informaţiile 
să fie comparabile, aspectele similare ca natură trebuie să fie prezentate 
similar, iar aspectele diferite trebuie să fie prezentate diferit.

    41. - (1) Este posibil să se obţină un anumit grad de comparabilitate 
prin satisfacerea caracteristicilor calitative fundamentale. O 
reprezentare exactă a unui fenomen economic relevant trebuie, în mod 
firesc, să aibă un anumit grad de comparabilitate cu o reprezentare exactă 
a unui fenomen economic relevant similar al unei alte entităţi raportoare.
    (2) Deşi un fenomen economic unic poate fi reprezentat exact în 
multiple moduri, permiterea unor metode contabile alternative pentru 
acelaşi fenomen economic diminuează comparabilitatea (de exemplu: 
evaluarea imobilizărilor corporale la cost sau la valoarea reevaluată).

    Verificabilitate
    42. - (1) Verificabilitatea ajută în a asigura utilizatorii că 
informaţiile reprezintă exact fenomenele economice pe care îşi propun să 
le reprezinte. Prin verificabilitate se înţelege că diferiţi observatori 
independenţi şi în cunoştinţă de cauză ar putea ajunge la un consens cu 
privire la faptul că o anumită descriere este o reprezentare exactă.
    (2) Verificarea poate fi directă sau indirectă. Verificarea directă se 
referă la verificarea unei valori sau a altor reprezentări prin observare 
directă, de exemplu, prin numărarea banilor. Verificarea indirectă se 
referă la verificarea intrărilor pentru un model, o formulă sau o altă 
tehnică şi la recalcularea rezultatelor prin utilizarea aceleiaşi 
metodologii. Un exemplu îl reprezintă verificarea valorilor contabile ale 
stocurilor prin verificarea intrărilor (cantităţi şi costuri) şi prin 
recalcularea stocurilor finale prin utilizarea aceloraşi ipoteze privind 
fluxul costurilor (de exemplu, utilizarea metodei primul intrat, primul 
ieşit).
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    (3) În unele cazuri, se poate să nu fie posibilă verificarea unor 
explicaţii şi informaţii cu caracter previzional până într-o perioadă 
viitoare sau chiar deloc. Pentru a ajuta utilizatorii să decidă dacă 
doresc să utilizeze respectivele informaţii, ar fi, în mod normal, necesar 
să se prezinte ipotezele fundamentale, metodele de compilare a 
informaţiilor şi alţi factori şi alte circumstanţe care susţin 
informaţiile.

    Oportunitate
    43. - Oportunitatea înseamnă că informaţiile sunt disponibile 
factorilor decizionali pentru ca aceştia să ia decizii în timp util. În 
general, cu cât sunt mai vechi informaţiile, cu atât sunt mai puţin utile. 
Totuşi, unele informaţii pot să rămână oportune mult timp după sfârşitul 
perioadei de raportare deoarece, de exemplu, unii utilizatori ar putea fi 
nevoiţi să identifice şi să aprecieze tendinţele.

    Inteligibilitate
    44. - Clasificarea, caracterizarea şi prezentarea în mod clar şi 
concis a informaţiilor le fac pe acestea inteligibile.
    45. - (1) Unele fenomene sunt complexe în mod inerent şi nu pot fi 
transformate în fenomene uşor de înţeles. Excluderea informaţiilor privind 
aceste fenomene din rapoartele financiare ar conduce la situaţia ca aceste 
rapoarte să fie incomplete.
    (2) Rapoartele financiare sunt întocmite pentru utilizatorii care 
dispun de cunoştinţe suficiente privind activităţile de afaceri şi
economice şi care studiază şi analizează informaţiile cu atenţia cuvenită.
    Totuşi, prezentarea rapoartelor financiare trebuie astfel efectuată 
încât să permită înţelegerea lor de către diferitele categorii de 
utilizatori a informaţiilor cuprinse în acestea.

    (3) Rapoartele financiare întocmite de entităţi se referă atât la 
situaţiile financiare anuale propriu-zise, cât şi la celelalte documente 
făcute publice odată cu acestea.

    Aplicarea caracteristicilor calitative amplificatoare
    46. - Caracteristicile calitative amplificatoare, respectiv 
comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea şi inteligibilitatea, 
trebuie maximizate în măsura în care acest lucru este posibil. Totuşi, 
caracteristicile calitative amplificatoare, fie individual, fie în grup, 
nu pot face informaţiile utile dacă respectivele informaţii sunt 
irelevante sau nu sunt reprezentate exact.
    SECŢIUNEA 2.4
    Principii generale de raportare financiară
    47. - Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la 
care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate 
şi prezentate în bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, şi în contul de 
profit şi pierdere.
    48. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate sunt recunoscute 
şi evaluate în conformitate cu principiile generale prevăzute de 
prezentele reglementări.
    49. - (1) Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume 
că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii 
activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod 
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normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere 
semnificativă a activităţii.
    (2) O entitate nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza 
principiului continuităţii activităţii dacă organele de conducere 
stabilesc după data bilanţului fie că intenţionează să lichideze entitatea 
sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă 
realistă în afara acestora. Aceste prevederi nu se aplică situaţiilor 
financiare anuale întocmite de entităţile absorbite în cadrul unui proces 
de fuziune sau de divizare, potrivit legii.
    Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare, 
ulterior datei bilanţului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea 
privind continuitatea activităţii este încă adecvată.

    (3) Dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele 
elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la 
incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente 
trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile 
financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, 
această informaţie trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat 
la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua 
activitatea. Evenimentele sau condiţiile ce necesită prezentări de
informaţii pot apărea şi ulterior datei bilanţului.
    (4) Entităţile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest 
fapt în declaraţia care însoţeşte situaţiile financiare anuale. În scopul 
prezentării bilanţului, acestea procedează la reclasificarea creanţelor pe 
termen lung în creanţe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen 
lung în datorii pe termen scurt.

    50. - Principiul permanenţei metodelor. Politicile contabile şi 
metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu 
financiar la altul.
    51. - (1) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare 
anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă 
şi, în special:
    a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul 
realizat la data bilanţului;
    b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar 
curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente 
numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
    c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul 
exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor 
pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama 
conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului 
de profit şi pierdere.
    (2) Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar 
datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu 
permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea 
deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată 
a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai 
fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

    52. - În afara sumelor recunoscute în conformitate cu pct. 51 alin. 
(1) lit. b), trebuie recunoscute toate datoriile previzibile şi pierderile 
potenţiale care au apărut în cursul exerciţiului financiar respectiv sau 
în cursul unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente 
numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.
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    53. - (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele 
tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când
tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau 
echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în 
contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor 
aferente.
    (2) Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente 
exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data 
plăţii cheltuielilor. Astfel, se vor evidenţia în conturile de venituri şi 
creanţele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418
"Clienţi - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau 
bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 
"Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în 
aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea 
bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire 
a mărfii, situaţii de lucrări etc.).
    (3) Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din 
aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin 
asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu 
evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.
    (4) Principiul contabilităţii de angajamente se aplică inclusiv la 
recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa 
acesteia.

    54. - (1) Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru 
fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere 
al exerciţiului financiar precedent.
    (2) În cazul modificării politicilor contabile şi al corectării unor 
erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanţul perioadei 
anterioare celei de raportare.
    (3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor 
semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, precum şi a 
modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului 
intangibilităţii.

    55. - Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de 
datorii. Componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate 
separat.
    56. - (1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele 
de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este 
interzisă.
    (2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în 
contabilitate, pe bază de documente justificative.
    (3) Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi 
entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate 
numai după contabilizarea creanţelor şi veniturilor, respectiv a 
datoriilor şi cheltuielilor corespunzătoare.
    În situaţia de la alin. (3), în notele explicative se prezintă
valoarea brută a creanţelor şi datoriilor care au făcut obiectul 
compensării.

    (4) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiază 
distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de 
cumpărare/intrare în evidenţă, pe baza documentelor justificative, cu 
înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor aferente operaţiunilor. 
Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestărilor reciproce de 
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servicii.

    57. - (1) Contabilizarea şi prezentarea elementelor din bilanţ şi din 
contul de profit şi pierdere ţinând seama de fondul economic al 
tranzacţiei sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu 
are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a 
operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea 
economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi
riscurile asociate acestor operaţiuni.
    (2) Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie 
evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza 
documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza 
înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare 
trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie 
în concordanţă cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între 
părţi trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să respecte 
cadrul legal existent.
    (3) Forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanţă cu 
realitatea economică. Atunci când există diferenţe între fondul sau natura 
economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, entitatea 
va înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, cu respectarea fondului 
economic al acestora.
    (4) Exemple de situaţii când se aplică acest principiu pot fi 
considerate: încadrarea de către utilizatori a contractelor de leasing în 
leasing operaţional sau financiar; recunoaşterea veniturilor din chirii, 
respectiv a cheltuielilor din chirii în funcţie de fondul economic al 
contractului şi de eventualele gratuităţi (stimulente) aferente; 
încadrarea operaţiunilor la vânzare în nume propriu sau comision, 
respectiv consignaţie; recunoaşterea veniturilor, respectiv a 
cheltuielilor în contul de profit şi pierdere sau ca venituri în avans, 
respectiv cheltuieli în avans; recunoaşterea participaţiilor deţinute ca 
fiind de natura acţiunilor deţinute la entităţi afiliate sau sub forma 
altor imobilizări financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv 
primite, la reduceri comerciale sau financiare.
    (5) Entităţile au obligaţia ca la întocmirea documentelor 
justificative şi la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare să 
ţină seama de toate informaţiile disponibile, astfel încât să fie extrem 
de rare situaţiile în care natura economică a operaţiunii să fie diferită 
de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.

    58. - (1) Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de 
producţie. Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează, de 
regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de 
producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul 
de producţie sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.
    (2) În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor 
corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se 
aplică prevederile secţiunii 3.4 "Evaluarea alternativă la valoarea 
justă".

    59. - Principiul pragului de semnificaţie. Entitatea se poate abate de 
la cerinţele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la 
prezentările de informaţii şi publicare, atunci când efectele respectării 
lor sunt nesemnificative.
    SECŢIUNEA 2.5
    Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi
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evenimente ulterioare datei bilanţului
    2.5.1. Politici contabile
    60. - (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, 
convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
    (2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei 
de amortizare a imobilizărilor; reevaluarea imobilizărilor corporale sau 
păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care 
imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu 
amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru
deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor;
contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

    61. - (1) Administratorii entităţii trebuie să aprobe politici 
contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru 
situaţiile prevăzute de legislaţie. În cazul entităţilor care nu au 
administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au 
obligaţia gestionării entităţii respective.
    (2) Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul 
activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, 
cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de 
entitate.
    (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile 
cuprinse în prezentele reglementări.

    62. - (1) Modificările de politici contabile pot fi determinate de:
    a) iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată 
în notele explicative la situaţiile financiare anuale;
    b) o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii 
(modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie 
justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.
    (2) Modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi 
determinată de:
    -  o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în 
contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;
    -  obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.
    Exemple de situaţii care justifică modificarea de politici contabile 
pot fi:
    -  admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor 
mobiliare pe termen scurt ale entităţii sau retragerea lor de la 
tranzacţionare;
    -  schimbarea acţionariatului, datorată intrării într-un grup, dacă 
noile metode asigură furnizarea unor informaţii mai fidele;
    -  fuziuni şi divizări efectuate la valori contabile, caz în care se 
impune armonizarea politicilor contabile ale societăţii absorbite cu cele 
ale societăţii absorbante etc.

    (3) Schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea 
politicilor contabile.
    (4) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:
    a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzacţii, alte 
evenimente sau condiţii care diferă, ca fond, de cele care au avut loc 
anterior; şi
    b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzacţii, alte 
evenimente sau condiţii care nu au avut loc anterior sau care au fost 
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nesemnificative.

    (5) Aplicarea iniţială a politicii de reevaluare a imobilizărilor 
corporale trebuie tratată ca o reevaluare, potrivit subsecţiunii 3.4.1 
"Reevaluarea imobilizărilor corporale".

    62^1. - (1) Entităţile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid 
ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la 
metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 
«Rezerve din reevaluare» în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în 
care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul 
reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare"), după cum urmează:

    a) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei 
din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării 
activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din 
reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă 
(articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări 
corporale);
    b) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei 
din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidenţă a 
imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează 
astfel:

    -  transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175
«Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea 
imobilizării;
    -  reduce valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă 
valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din 
reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale).

    (2) Entităţile care modifică politica contabilă aplicabilă 
imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda
reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepţie 
de la cerinţele pct. 63 alin. (1).
    (3) Entităţile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în 
cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la 
metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opţiuni să nu conducă la 
subevaluarea activelor respective, faţă de valoarea care ar fi fost 
recunoscută în bilanţ dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost 
reevaluate.
    (4) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă 
reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin 
recalcularea valorii nete a imobilizării.
    ----------
    Pct. 62^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    63. - (1) Efectele modificării politicilor contabile aferente 
exerciţiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului 
reportat (contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările 
politicilor contabile"), dacă efectele modificării pot fi cuantificate.
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    (2) Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiului 
financiar curent se contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli şi 
venituri ale perioadei.
    (3) Dacă efectul modificării politicii contabile este imposibil de 
stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se 
efectuează pentru perioadele viitoare, începând cu exerciţiul financiar 
curent şi exerciţiile financiare următoare celui în care s-a luat decizia 
modificării politicii contabile.
    (4) În cazul modificării politicilor contabile pentru o perioadă 
anterioară, entităţile trebuie să ia în considerare efectele fiscale ale 
acestora.

    64. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă 
este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai 
credibile referitoare la operaţiunile entităţii.
    (2) În cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie să 
menţioneze în notele explicative natura modificării politicii contabile, 
precum şi motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă 
informaţii credibile şi mai relevante, pentru ca utilizatorii să poată 
aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul 
modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală 
a rezultatelor activităţii entităţii.

    2.5.2. Corectarea erorilor contabile
    65. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la 
exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
    (2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

    66. - (1) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi 
declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru 
una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza 
sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
    a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru 
acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
    b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la 
întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.
    (2) Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor 
de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a 
evenimentelor şi fraudelor.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, erorile din perioadele 
anterioare se referă inclusiv la prezentarea eronată a informaţiilor în 
situaţiile financiare anuale.

    67. - (1) Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent 
se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.
    (2) Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare 
precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat (contul 1174 
"Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile").
    (3) Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare 
precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. 
Totuşi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative 
pot fi corectate pe seama contului de profit şi pierdere.
    (4) Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze 
informaţiile financiar-contabile. Se consideră că o eroare este 
semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa deciziile economice ale 
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utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea 
dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în 
vedere natura sau valoarea individuală ori cumulată a elementelor.

    68. - (1) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare 
precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor 
exerciţii.
    (2) În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, 
corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative 
prezentate în situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la 
poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea 
poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.
    (3) În notele explicative la situaţiile financiare trebuie prezentate 
informaţii cu privire la natura erorilor constatate şi perioadele afectate 
de acestea.

    69. - Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente 
exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul 
minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea 
inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă 
şi programele informatice utilizate.

    2.5.3. Estimări
    70. - (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea 
activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi 
evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, 
estimări ale: clienţilor incerţi; uzurii morale a stocurilor; duratei de 
viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor 
economice viitoare încorporate în activele amortizabile etc.
    (2) Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai 
recente informaţii credibile avute la dispoziţie. O estimare poate
necesita revizuirea dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care 
s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei 
mai bune experienţe. Prin natura ei, revizuirea unei estimări nu 
reprezintă corectarea unei erori.
    (3) O modificare în baza de evaluare aplicată reprezintă o modificare 
în politica contabilă şi nu reprezintă o modificare în estimările 
contabile. Dacă entitatea are dificultăţi în a face distincţie între o 
modificare de politică contabilă şi o modificare de estimare, aceasta se 
tratează ca o modificare a estimării.
    (4) Efectul modificării unei estimări contabile se recunoaşte 
prospectiv prin includerea sa în rezultatul:
    -  perioadei în care are loc modificarea, dacă aceasta afectează numai 
perioada respectivă (de exemplu, ajustarea pentru clienţi incerţi); sau
    -  perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare, 
dacă modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu, durata de viaţă 
utilă a imobilizărilor corporale).

    2.5.4. Evenimente ulterioare datei bilanţului
    71. - Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza 
informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele 
cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost 
aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile 
suplimentare, dacă informaţiile respective se referă la condiţii 

Pagina 21



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(evenimente, operaţiuni etc.) care au existat la data bilanţului.
    72. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele 
evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului 
şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru 
emitere.
    (2) În accepţiunea prezentelor reglementări, prin autorizarea 
situaţiilor financiare anuale se înţelege aprobarea acestora de către un 
consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit 
organizării entităţii, în vederea înaintării lor spre aprobare, conform 
legii.
    (3) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele 
ce au loc până la data la care situaţiile financiare anuale sunt 
autorizate pentru emitere, chiar dacă acele evenimente au loc după
declararea publică a profitului sau a altor informaţii financiare 
selectate.
    (4) Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei 
bilanţului:
    a) cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data 
bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la 
ajustarea situaţiilor financiare anuale; şi
    b) cele care oferă indicaţii despre condiţii apărute ulterior datei 
bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la 
ajustarea situaţiilor financiare anuale.

    73. - (1) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care 
conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea ajustează 
valorile recunoscute în situaţiile sale financiare, pentru a reflecta 
evenimentele ulterioare datei bilanţului.
    (2) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la 
ajustarea situaţiilor financiare şi care impun ajustarea de către entitate 
a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare sau recunoaşterea de 
elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt următoarele:
    a) soluţionarea ulterioară datei bilanţului a unui litigiu care 
confirmă că o entitate are o obligaţie prezentă la data bilanţului. 
Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior, legat de acest 
litigiu, sau recunoaşte un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezintă 
o datorie contingentă;
    b) falimentul unui client, survenit ulterior datei bilanţului,
confirmă de obicei că la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei 
creanţe comerciale şi, în consecinţă, entitatea trebuie să ajusteze 
valoarea contabilă a creanţei comerciale;
    c) descoperirea de fraude sau erori ce arată că situaţiile financiare 
anuale sunt incorecte;
    d) vânzarea stocurilor după perioada de raportare poate fi o probă a 
valorii realizabile nete la finalul perioadei de raportare;
    e) determinarea ulterioară perioadei de raportare a costului activelor 
cumpărate sau a încasărilor din activele vândute înainte de finalul 
perioadei de raportare (de exemplu, reduceri comerciale şi financiare 
acordate, respectiv primite, după încheierea exerciţiului financiar);
    f) determinarea ulterioară perioadei de raportare a valorii primelor 
şi a altor drepturi cuvenite angajaţilor pentru exerciţiul financiar 
încheiat, dacă entitatea are obligaţia de a plăti aceste sume.

    74. - (1) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care nu 
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conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea nu îşi 
ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare pentru a 
reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanţului.
    (2) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care nu conduce 
la ajustarea situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de 
piaţă a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului 
şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru 
emitere.
    (3) Dacă o entitate primeşte, ulterior datei bilanţului, informaţii 
despre condiţiile ce au existat la data bilanţului, entitatea trebuie să 
actualizeze prezentările de informaţii ce se referă la aceste condiţii, în 
lumina noilor informaţii.
    (4) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului care nu 
conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale sunt semnificative, 
neprezentarea lor ar putea influenţa deciziile economice ale 
utilizatorilor. În consecinţă, o entitate trebuie să prezinte următoarele 
informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente 
ulterioare datei bilanţului:
    a) natura evenimentului; şi
    b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o 
astfel de estimare nu poate să fie făcută.

    CAP. 3
    Reguli generale de evaluare
    SECŢIUNEA 3.1
    Evaluarea la data intrării în entitate
    75. - (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se 
înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte 
astfel:
    a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
    b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
    c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile 
reprezentând aport la capitalul social;
    d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau 
constatate plus la inventariere.
    În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi,
respectiv, valoarea justă se substituie costului de achiziţie.
    (2) Valoarea justă a activelor se determină, în general, după datele 
de evidenţă de pe piaţă, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de 
evaluatori autorizaţi, potrivit legii.
    În situaţia în care nu există date pe piaţă privind valoarea justă, 
din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a 
tranzacţiilor, valoarea justă se poate determina prin alte metode 
utilizate, de regulă, de către evaluatori autorizaţi, potrivit legii.

    76. - (1) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe 
factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al 
bunurilor. Atunci când achiziţia de produse şi primirea reducerii 
comerciale sunt tratate împreună, reducerile comerciale primite ulterior 
facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor.

    (1^1) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie 
acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziţionate, acestea se 
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înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor 
curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare») în cazul stocurilor, 
respectiv a veniturilor în avans (contul 475 «Subvenţii pentru 
investiţii»), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. Veniturile 
în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit şi 
pierdere pe durata de viaţă a imobilizărilor respective.
    ----------
    Alin. (1^1) al pct. 76 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (2) Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează 
costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. 
Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai 
sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 
609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor de terţi.
    (2^1) În cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea 
valorii stocurilor, potrivit alin. (2), reducerile menţionate la acel 
alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 "Reduceri 
comerciale primite".
    ----------
    Alin. (2^1) al pct. 76 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (2^2) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor 
imobilizări corporale şi necorporale identificabile reprezintă venituri în 
avans (contul 475 «Subvenţii pentru investiţii»), fiind reluate în contul 
de profit şi pierdere pe durata de viaţă rămasă a imobilizărilor 
respective.
    ----------
    Alin. (2^2) al pct. 76 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (2^3) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor 
imobilizări corporale şi necorporale care nu pot fi identificabile
reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 «Alte venituri din 
exploatare»).
    ----------
    Alin. (2^3) al pct. 76 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (3) Atunci când vânzarea de produse şi acordarea reducerii comerciale 
sunt tratate împreună, reducerile comerciale acordate ulterior facturării 
ajustează veniturile din vânzare.
    (4) Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de 
perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate 
(contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terţi.
    (5) Reducerile comerciale legate de prestările de servicii, primite 
ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de 
perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate 
(contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri 
comerciale acordate"), pe seama conturilor de terţi.
    (6) În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente 
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ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor 
financiare anuale, acestea se înregistrează la data bilanţului în contul 
408 "Furnizori - facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienţi -
facturi de întocmit", şi se reflectă în situaţiile financiare ale 
exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor 
justificative. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data 
bilanţului în contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", corectează costul 
stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.
    (7) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
    a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate şi se practică 
asupra preţului de vânzare;
    b) remizele - se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului 
convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial; şi
    c) risturnele - sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului 
tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade
determinate.

    77. - (1) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de 
decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal 
de exigibilitate.
    (2) Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri 
ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767
"Venituri din sconturi obţinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate 
reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se 
referă (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

    78. - (1) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată, costul de achiziţie nu include 
costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor, aceste 
costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare.
    (2) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise 
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi al valorilor 
mobiliare pe termen lung, costul de achiziţie include şi costurile direct 
atribuibile achiziţiei lor (de exemplu, costuri legate de onorarii plătite 
avocaţilor, evaluatorilor).

    79. - (1) Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul 
stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au 
survenit, sunt următoarele:
    -  pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie 
înregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate 
risipei;
    -  cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste
costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o 
nouă fază de fabricaţie. Cheltuielile de depozitare se includ în costul de 
producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi 
în starea în care se găsesc;
    -  regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă 
la aducerea stocurilor în forma şi locul final;
    -  regia fixă nealocată costului, care se recunoaşte drept cheltuială 
în perioada în care a apărut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se 
face pe baza capacităţii normale de producţie (activitate).
    (2) Capacitatea normală de producţie reprezintă producţia estimat a fi 
obţinută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de perioade, în condiţii 
normale, având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată din 
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întreţinerea planificată a echipamentului.

    80. - (1) Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de 
fabricaţie sunt incluse în costurile de producţie ale acestora, în măsura 
în care sunt legate de perioada de producţie. În costurile îndatorării se 
include dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, 
construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie.

    (1^1) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu 
îndeplinesc condiţia de durată prevăzută la alin. (3) reprezintă 
cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei 
cheltuielile reprezentând diferenţele de curs valutar.
    ----------
    Alin. (1^1) al pct. 80 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (2) Costurile îndatorării suportate de entitate în legătură cu
împrumutul de fonduri se includ în costul bunurilor sau serviciilor cu 
ciclu lung de fabricaţie, cu respectarea prevederilor pct. 51 alin. (1) 
din prezentele reglementări.

    (3) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de 
fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă 
substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în 
vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
    ----------
    Alin. (3) al pct. 80 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (4) Activele financiare şi stocurile care sunt fabricate pe o bază 
repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate 
active cu ciclu lung de fabricaţie. Nu sunt active cu ciclu lung de 
fabricaţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru 
utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare.
    (5) Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se 
realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea 
activului cu ciclu lung de fabricaţie, în vederea utilizării prestabilite 
sau a vânzării acestuia.
    (6) Entităţile care au inclus în valoarea activelor cu ciclu lung de 
fabricaţie costuri ale îndatorării prezintă informaţii corespunzătoare în 
notele explicative la situaţiile financiare.

    Dispoziţii tranzitorii
    81. - Atunci când aplicarea pct. 80 constituie o modificare a 
politicii contabile, entitatea aplică prevederile acelui punct pentru 
costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de fabricaţie 
pentru care data de începere a capitalizării este ulterioară datei de 1 
ianuarie 2015.

    SECŢIUNEA 3.2
    Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ
    82. - (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, 
entităţile trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor 
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
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    (2) În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la
valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele 
reguli de evaluare se aplică inclusiv în cazul bunurilor care au fost 
aduse drept aport la capital şi al activelor în curs de execuţie.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări:
    a) valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este 
recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele
amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de 
valoare;
    b) valoarea de inventar a unui activ reprezintă valoarea contabilă a 
activului, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv 
valoarea înscrisă în listele de inventariere.

    83. - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit 
prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul 
Finanţelor Publice.
    (2) În scopul efectuării inventarierii, conducerea entităţii trebuie 
să stabilească proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
    (3) În vederea desfăşurării în bune condiţii a operaţiunilor de 
inventariere şi evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite 
persoane cu pregătire corespunzătoare, tehnică şi economică, cunoscătoare 
a domeniului de activitate.

    84. - (1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica 
principiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama de toate ajustările 
de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    (2) Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, 
diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea 
contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturi de 
ajustări, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare.

    85. - (1) Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cu ocazia 
inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită de comisia de 
inventariere sau de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. Fac obiectul 
evaluării şi imobilizările în curs de execuţie.
    (2) Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale şi 
aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, în funcţie de 
tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări 
suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie 
prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în 
cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora.
    (3) În cazul imobilizărilor corporale şi necorporale, la determinarea 
pierderilor din depreciere, evaluatorii autorizaţi, potrivit legii, sau 
personalul entităţii pot utiliza diferite metode de evaluare (de exemplu: 
metode bazate pe fluxuri de numerar).

    86. - (1) Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor 
corporale şi necorporale, în afara constatării faptice cu ocazia 
inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe şi interne de 
informaţii.
    (2) La sursele externe de informaţii se încadrează aspecte precum:
    -  pe parcursul perioadei, valoarea de piaţă a activului a scăzut 
semnificativ mai mult decât ar fi fost de aşteptat ca rezultat al trecerii 
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timpului sau utilizării;
    -  pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu 
efect negativ asupra entităţii, sau astfel de modificări se vor produce în 
viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau 
juridic în care entitatea îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa căreia 
îi este dedicat activul etc.

    (3) Din sursele interne de informaţii se exemplifică următoarele 
elemente:
    -  există indicii de uzură fizică sau morală a imobilizării;
    -  pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu 
efect negativ asupra entităţii, sau astfel de modificări se vor produce în 
viitorul apropiat, în ceea ce priveşte gradul sau modul în care 
imobilizarea este utilizată sau se aşteaptă să fie utilizată. Astfel de 
modificări includ: situaţiile în care imobilizarea devine neproductivă, 
planurile de restructurare sau de întrerupere a activităţii căreia îi este 
dedicată imobilizarea, precum şi planificarea cedării imobilizării înainte 
de data estimată anterior;
    -  raportările interne pun la dispoziţie indicii cu privire la faptul 
că rezultatele economice ale unei imobilizări sunt sau vor fi mai slabe 
decât cele scontate.
    Indiciile de depreciere a imobilizărilor, puse la dispoziţie de 
raportările interne, includ:
    -  fluxul de numerar necesar pentru achiziţionarea unei imobilizări
similare, pentru exploatarea sau întreţinerea imobilizării este 
semnificativ mai mare decât cel prevăzut iniţial în buget;
    -  rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil 
inferior celui prevăzut în buget;
    -  o scădere semnificativă a profitului din exploatare prevăzut în 
buget, respectiv o creştere semnificativă a pierderilor prevăzute în 
buget, generate de imobilizare etc.

    (4) Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în
conturile de ajustări au la bază constatările comisiei de inventariere. 
Pot exista şi unele indicii că o pierdere din depreciere recunoscută în 
perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporală sau corporală nu 
mai există sau s-a redus. La această evaluare se ţine cont de surse 
externe şi interne de informaţii.
    (5) În categoria surselor externe de informaţii se pot încadra
următoarele:
    -  valoarea de piaţă a imobilizării a crescut semnificativ în cursul 
perioadei;
    -  în cursul perioadei au avut loc modificări semnificative cu efect 
favorabil asupra entităţii sau se estimează că astfel de modificări se vor 
produce în viitorul apropiat, în mediul tehnologic, comercial, economic 
sau juridic în care entitatea îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa 
căreia îi este dedicat activul etc.

    (6) Dintre sursele interne de informaţii se exemplifică următoarele:
    -  pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu 
efect favorabil asupra entităţii, sau astfel de modificări se vor produce 
în viitorul apropiat în ceea ce priveşte gradul sau modul în care 
imobilizarea este utilizată sau se aşteaptă să fie utilizată. Aceste 
modificări includ costurile efectuate în timpul perioadei pentru a
îmbunătăţi şi a creşte performanţa imobilizării sau pentru a restructura 
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activitatea căreia îi aparţine imobilizarea;
    -  raportările interne dovedesc faptul că performanţa economică a unei 
imobilizări este sau va fi mai bună decât s-a prevăzut iniţial etc.

    87. - Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se 
efectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din 
depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la 
data reevaluării, mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi 
din depreciere cumulate.
    88. - (1) Activele de natura stocurilor se evaluează la cost, mai 
puţin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere 
se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în care 
valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, 
valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin 
constituirea unei ajustări pentru depreciere.
    (2) Fac obiectul evaluării şi stocurile în curs de execuţie.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă 
netă a stocurilor se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi 
obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile 
estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile 
estimate necesare vânzării.

    89. - (1) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face 
la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate 
în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea 
contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama 
ajustărilor pentru deprecierea creanţelor.
    (2) Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de 
valoare.
    (3) Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în 
valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se 
face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, 
valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentării 
în bilanţ, valoarea creanţelor, astfel evaluate, se diminuează cu 
ajustările pentru pierdere de valoare.

    90. - (1) Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la 
ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte 
valori aflate în casieria unităţilor se prezintă în bilanţ în conformitate 
cu prevederile legale.
    (2) Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se 
evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
    (3) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a 
timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, bonurilor cantităţi fixe, a 
biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea 
se face la valoarea lor nominală.
    În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare 
se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.

    91. - (1) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii 
financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează 
la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele 
netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru 
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pierdere de valoare.
    (2) Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) 
se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru 
pierdere de valoare.

    92. - Pentru elementele de natura datoriilor, diferenţele constatate 
în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se înregistrează 
în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.
    93. - Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din 
contabilitate.
    94. - La fiecare dată a bilanţului:
    a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte 
elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe 
şi datorii în valută) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile
financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca 
Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. 
Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de 
schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României de la 
data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care 
acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data 
încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau 
cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
    b) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile 
sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la 
alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz. Determinarea 
diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).
    c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi 
înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie prezentate în 
situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data 
efectuării tranzacţiei.
    d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi 
înregistrate la valoarea justă (de exemplu, imobilizările corporale 
reevaluate) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale la această 
valoare.

    SECŢIUNEA 3.3
    Evaluarea la data ieşirii din entitate
    95. - (1) La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, 
bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare 
sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, 
valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate 
sau valoarea justă pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată).
    (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţă la data 
constatării lipsei acestora.
    (3) La scoaterea din evidenţă a activelor se reiau la venituri
ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

    96. - (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor 
din aceeaşi categorie şi al tuturor elementelor fungibile se calculează 
prin aplicarea uneia din următoarele metode:
    a) metoda costului mediu ponderat - CMP;
    b) metoda primul intrat-primul ieşit - FIFO;
    c) metoda ultimul intrat-primul ieşit - LIFO.
    (2) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea 
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costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor 
elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului 
elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei.
    Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. Perioada 
de calcul nu trebuie să depăşească durata medie de stocare.
    (3) Potrivit metodei "primul intrat-primul ieşit" (FIFO), bunurile 
ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie 
al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din 
gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului 
următor, în ordine cronologică.
    (4) Potrivit metodei "ultimul intrat-primul ieşit" (LIFO), bunurile 
ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie 
al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din 
gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau costul de producţie al 
lotului anterior, în ordine cronologică.

    97. - Prevederile referitoare la evaluarea stocurilor se completează 
cu prevederile subsecţiunii 4.5.2 "Stocuri".
    98. - Prevederile pct. 96 se aplică şi investiţiilor pe termen scurt, 
cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt.
    SECŢIUNEA 3.4
    Evaluarea alternativă la valoarea justă
    3.4.1. Reevaluarea imobilizărilor corporale
    99. - (1) Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului 
de achiziţie sau al costului de producţie, entităţile pot proceda la 
reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului 
financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la 
valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în 
situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.
    (2) Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel 
reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul 
financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

    100. - Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi 
folosită, entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia 
reevaluării imobilizării corporale, acesteia i se stabilesc o nouă valoare 
şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei
estimate a se folosi în continuare.
    101. - Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor de întreprinderi 
(fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor
reglementări contabile, aceste evaluări efectuându-se în scopul stabilirii 
raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanţ. Fac excepţie 
cazurile în care data situaţiilor financiare care stau la baza 
reorganizării coincide cu data situaţiilor financiare anuale.
    102. - Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă 
de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări 
efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii.
    103. - La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată 
la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:
    a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a 
activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, 
să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, 
deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui 
indice; sau
    b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea 
netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este 
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recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este 
folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor 
de piaţă.

    104. - În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, 
valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării 
activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită 
activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al 
oricărei altei valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, 
regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere 
valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.
    105. - (1) Elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se 
reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea 
în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de 
costuri şi valori calculate la date diferite.
    (2) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active 
din categoria din care face parte trebuie reevaluate.
    (3) O categorie de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi 
natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi.
    (4) Exemple de categorii de imobilizări corporale sunt: terenuri; 
clădiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc.

    106. - (1) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, 
astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi 
determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului.
    (2) Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată, în 
general, plecând de la valoarea lor de piaţă, pe baza informaţiilor pe 
care le-ar utiliza participanţii de pe piaţă atunci când stabilesc preţul 
activului, presupunând că participanţii de pe piaţă acţionează pentru a 
obţine un beneficiu economic maxim.
    (3) Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi încasat pentru
vânzarea unui activ într-o tranzacţie reglementată pe piaţa principală 
(dacă există) sau cea mai avantajoasă, la data evaluării, în condiţiile 
curente de piaţă (adică un preţ de ieşire), indiferent dacă respectivul 
preţ este direct observabil sau este estimat utilizând o altă tehnică de 
evaluare.
    (4) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi 
determinată, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie 
valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad 
ajustările cumulate de valoare.

    107. - În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest 
lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele 
supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, 
precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.
    108. - În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor 
corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma evaluării pe baza 
costului de achiziţie sau a costului de producţie şi valoarea rezultată în 
urma reevaluării trebuie prezentată în bilanţ la rezerva din reevaluare, 
ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve" (contul 105 "Rezerve din 
reevaluare").
    109. - (1) 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 reprezintă un câştig realizat.
    (2) În sensul prezentelor reglementări, câştigul se consideră realizat 
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la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva 
din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe 
măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea
rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza 
valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza 
costului iniţial al activului.
    (3) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, soldul 
contului 1065 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare" se transferă asupra contului 1175 "Rezultatul reportat
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

    110. - Rezerva din reevaluare se reduce în măsura în care sumele 
transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei 
contabile bazate pe reevaluare.
    111. - (1) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de 
valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:
    -  ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul 
elementului "Capital şi rezerve", dacă nu a existat o descreştere 
anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau
    -  ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea 
recunoscută anterior la acel activ.
    (2) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile 
nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a 
deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o 
sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a 
rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi 
rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea 
descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează 
ca o cheltuială.
    (3) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi 
cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie prezentate separat în 
contul de profit şi pierdere (contul 755 "Venituri din reevaluarea
imobilizărilor corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din 
reevaluarea imobilizărilor corporale", după caz).

    112. - Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, 
direct sau indirect, cu excepţia cazului în care reprezintă un câştig 
efectiv realizat.
    113. - Cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 109 - 112, rezerva din 
reevaluare nu poate fi redusă.
    114. - În cazul terenurilor şi clădirilor care au fost reevaluate şi 
au făcut obiectul unei cedări parţiale, la scoaterea din evidenţă a 
acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră 
surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii
contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă, şi 
se evidenţiază în contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare".
    115 - Ajustările de valoare se calculează în fiecare exerciţiu 
financiar pe baza valorii reevaluate a imobilizărilor respective.

    116. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele 
explicative trebuie prezentate următoarele informaţii:

    a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;
    b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, 
valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost 
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înregistrate la cost istoric;
    c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei.

 (la 01-02-2017 Punctul 116 din Sectiunea 3.4 , Capitolul 3  a fost 
modificat de Punctul 1, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    3.4.2. Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare
    117. - (1) Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1) şi sub 
rezerva condiţiilor prevăzute la prezenta subsecţiune, entităţile pot 
evalua în situaţiile financiare anuale consolidate instrumentele 
financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justă.
    (2) Prevederile prezentei subsecţiuni nu se aplică la întocmirea 
situaţiilor financiare anuale individuale.

    118. - În înţelesul prezentelor reglementări, contractele bazate pe 
marfă care conferă oricăreia dintre părţile contractante dreptul de a se 
achita de obligaţii în numerar sau prin alte instrumente financiare se 
consideră a fi instrumente financiare derivate, cu excepţia cazurilor în 
care astfel de contracte:
    a) au fost încheiate şi continuă să îndeplinească cerinţele aşteptate 
ale entităţii privind cumpărarea, vânzarea sau utilizarea mărfii în 
momentul în care au fost încheiate şi ulterior;
    b) au fost desemnate iniţial drept contracte bazate pe marfă; şi
    c) se aşteaptă a fi decontate prin livrarea mărfii.

    119. - Prevederile pct. 117 alin. (1) se aplică numai următoarelor 
datorii:
    a) datorii deţinute ca parte a unui portofoliu de tranzacţionare; şi
    b) instrumente financiare derivate.

    120. - (1) Evaluarea în conformitate cu pct. 117 alin. (1) nu se 
aplică:
    a) instrumentelor financiare nederivate deţinute până la scadenţă;
    b) împrumuturilor şi creanţelor generate de entitate şi nedeţinute în 
scopul tranzacţionării; şi
    c) intereselor de participare la filiale, entităţi asociate şi
entităţi controlate în comun, instrumentelor de capital emise de entitate, 
contractelor cu contraprestaţie contingentă într-o combinare de entităţi, 
precum şi altor instrumente financiare care au caracteristici speciale şi, 
prin urmare, în concordanţă cu ceea ce este general acceptat, se 
contabilizează diferit faţă de alte instrumente financiare.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin combinare de entităţi 
se înţelege o tranzacţie prin care un dobânditor obţine controlul asupra 
uneia sau mai multor entităţi.

    121. - (1) Valoarea justă în înţelesul prezentei subsecţiuni se 
determină prin referire la una dintre următoarele valori:
    a) valoarea de piaţă, pentru acele instrumente financiare pentru care 
se poate identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă. Dacă valoarea de piaţă 
nu se poate identifica cu uşurinţă pentru un instrument, dar poate fi 
identificată pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, 
aceasta poate fi derivată din cea a componentelor sale sau a 
instrumentului similar;
    b) o valoare rezultată din modele şi tehnici de evaluare general 
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acceptate, pentru instrumentele financiare pentru care nu se poate
identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă, cu condiţia ca astfel de modele 
şi tehnici de evaluare să asigure o aproximare rezonabilă a valorii de 
piaţă.
    (2) Instrumentele financiare care nu pot fi evaluate credibil prin 
niciuna dintre metodele descrise la alin. (1) se evaluează în conformitate 
cu principiul costului de achiziţie sau al costului de producţie, în 
măsura în care evaluarea pe această bază este posibilă.

    122. - (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 51, atunci când un 
instrument financiar este evaluat la valoarea justă, orice modificare a 
valorii sale (favorabilă sau nefavorabilă) se include în contul de profit 
şi pierdere, cu excepţia cazurilor următoare, pentru care o astfel de 
modificare se include direct în capitalurile proprii:
    a) instrumentul financiar este un instrument de acoperire împotriva 
riscurilor şi contabilizat la nivelul grupului conform unor reguli de 
acoperire a riscului care permit ca unele sau toate modificările de 
valoare să nu fie înregistrate în contul de profit şi pierdere; sau
    b) modificarea de valoare se referă la o diferenţă de schimb valutar 
apărută la un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a 
entităţii într-o entitate străină.
    (2) Atunci când se aplică prevederile pct. 117 alin. (1), modificarea 
de valoare a unui activ financiar disponibil pentru vânzare, care nu este 
un instrument financiar derivat, se include direct în capitalurile proprii 
(contul 1038 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor 
financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri 
proprii"). Suma respectivă se ajustează atunci când sumele corespunzătoare 
nu mai sunt necesare pentru aplicarea prezentului punct.

    SECŢIUNEA 3.4^1
    Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare

    ----------
    Secţ. 3.4^1 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.
    122^1. - Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), în cazul 
achiziţionării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziţie 
este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă,
diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 
«Cheltuieli înregistrate în avans»/analitic distinct. Această diferenţă va 
fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada
deţinerii titlurilor respective.
    ----------
    Pct. 122^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    122^2. - Dacă suma plătită pentru achiziţionarea titlurilor de stat 
este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă,
entitatea recunoaşte titlurile achiziţionate la valoarea care urmează a fi 
rambursată la scadenţă. În acest caz, diferenţa dintre cele două valori se 
înregistrează în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi 
recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii 
titlurilor respective.
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    ----------
    Pct. 122^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    SECŢIUNEA 3.5
    Investiţii nete în entităţi străine
    123. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, prin investiţie netă 
într-o entitate străină se înţelege valoarea interesului entităţii 
raportoare în activele nete ale acelei entităţi străine. O asemenea 
entitate străină poate fi o filială, o entitate asociată sau o entitate 
controlată în comun a entităţii raportoare.
    (2) O entitate poate avea un element monetar ce urmează a fi primit de 
la sau plătit unei entităţi străine. Un element pentru care decontarea nu 
este nici planificată şi nici nu este probabilă în viitorul apropiat este, 
în esenţă, o parte a investiţiei nete a entităţii în acea entitate
străină. Astfel de elemente monetare pot include creanţe sau împrumuturi 
pe termen lung. Ele nu includ creanţele şi datoriile comerciale. Entitatea 
care deţine un element monetar de primit de la o entitate străină sau de 
plătit unei entităţi străine poate fi orice filială a grupului.

    124. - (1) Diferenţele de curs valutar apărute la un element monetar 
care face parte din investiţia netă a unei entităţi raportoare într-o 
entitate străină trebuie recunoscute în contul de profit sau pierdere al 
entităţii raportoare (contul 7652 "Diferenţe favorabile de curs valutar 
din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă 
într-o entitate străină", respectiv contul 6652 "Diferenţe nefavorabile de 
curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din
investiţia netă într-o entitate străină"). În situaţiile financiare anuale 
consolidate care includ acea filială străină, astfel de diferenţe de 
schimb trebuie recunoscute iniţial în capitalurile proprii (contul 1033 
"Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate 
străină"), şi reclasificate din capitaluri proprii în contul de profit sau 
pierdere la cedarea investiţiei nete.
    (2) Astfel, atunci când un element monetar face parte din investiţia 
netă a unei entităţi raportoare într-o entitate străină, în situaţiile 
financiare anuale individuale ale entităţii raportoare apar diferenţe de 
curs valutar, recunoscute în contul de profit şi pierdere. Asemenea 
diferenţe de curs valutar sunt recunoscute în capitalurile proprii, în 
situaţiile financiare care includ entitatea străină şi entitatea 
raportoare (adică situaţiile financiare în care entitatea străină este 
consolidată prin metoda integrării globale sau metoda punerii în 
echivalenţă).

    125. - O entitate poate să îşi cedeze sau să îşi cedeze parţial 
interesul într-o entitate străină prin vânzare, lichidare, rambursarea 
capitalului social sau abandonarea întregii entităţi ori a unei părţi din 
aceasta. Reducerea valorii contabile a entităţii străine, fie ca urmare a 
propriilor pierderi înregistrate, fie ca urmare a unei deprecieri 
recunoscute de către investitor, nu reprezintă o cedare parţială. În 
consecinţă, nicio parte a câştigului sau pierderii din diferenţe de curs 
valutar care este recunoscută în capitalurile proprii nu este 
reclasificată în contul de profit sau pierdere în momentul unei reduceri a 
valorii contabile.
    126. - Un exemplu de cedare parţială este atunci când aceasta are 
drept urmare pierderea controlului asupra unei filiale care include o 
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entitate străină, indiferent dacă entitatea raportoare păstrează, după 
cedarea parţială, un interes care nu controlează în fosta filială.
    CAP. 4
    Bilanţul şi contul de profit şi pierdere
    SECŢIUNEA 4.1
    Dispoziţii generale privind bilanţul şi contul de profit şi pierdere
    127. - Formatul bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi cel 
al contului de profit şi pierdere nu se modifică de la un exerciţiu 
financiar la altul. În cazuri excepţionale sunt permise totuşi abateri de 
la acest principiu pentru a se oferi o imagine fidelă a activelor,
datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii. 
Astfel de abateri şi justificările corespunzătoare se prezintă în notele 
explicative la situaţiile financiare.
    128. - În bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, precum şi în contul 
de profit şi pierdere, elementele prevăzute la pct. 132, respectiv pct. 
451, şi pct. 428 se prezintă separat, în ordinea indicată.
    129. - Formatul, nomenclatura şi terminologia elementelor din bilanţ 
şi din contul de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe 
sunt adaptate, prin reglementări speciale emise în acest sens de către 
Ministerul Finanţelor Publice şi alte autorităţi de reglementare, în 
cazurile în care natura specifică a activităţii anumitor entităţi 
justifică acest lucru.
    130. - Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere 
şi, după caz, din situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia 
fluxurilor de trezorerie trebuie prezentată valoarea aferentă exerciţiului 
financiar la care se referă bilanţul, contul de profit şi pierdere şi, 
după caz, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia 
fluxurilor de trezorerie, precum şi valoarea aferentă elementului 
corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Ca urmare, un element 
de bilanţ, din contul de profit şi pierdere şi, după caz, din situaţia 
modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie 
pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în 
care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
    131. - Dacă valorile nu sunt comparabile, acest lucru se prezintă în 
notele la situaţiile financiare, însoţit de explicaţii.
    SECŢIUNEA 4.2
    Prezentarea bilanţului
    132. - Formatul bilanţului întocmit de entităţile prevăzute la pct. 9 
alin. (4), precum şi de entităţile de interes public, este următorul:
    A. Active imobilizate
    I. Imobilizări necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 
similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros şi nu trebuie 
prezentate la A I 5
    4. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale
    5. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu 
titlu oneros
    6. Avansuri

    II. Imobilizări corporale
    1. Terenuri şi construcţii
    2. Instalaţii tehnice şi maşini
    3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
    4. Investiţii imobiliare
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    5. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale
    6. Active biologice productive
    7. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie

    III. Imobilizări financiare
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
    2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate
    3. Interese de participare
    4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitatea este legată în 
virtutea intereselor de participare
    5. Investiţii deţinute ca imobilizări
    6. Alte împrumuturi

    B. Active circulante
    I. Stocuri
    1. Materii prime şi materiale consumabile
    2. Producţia în curs de execuţie
    3. Produse finite şi mărfuri
    4. Avansuri

    II. Creanţe
    (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    1. Creanţe comerciale
    2. Sume de încasat de la entităţile afiliate
    3. Sume de încasat de la entităţile de care entitatea este legată în 
virtutea intereselor de participare
    4. Alte creanţe
    5. Capital subscris şi nevărsat

    III. Investiţii pe termen scurt
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
    2. Alte investiţii pe termen scurt

    IV. Casa şi conturi la bănci

    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un 
an
    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
    2. Sume datorate instituţiilor de credit
    3. Avansuri încasate în contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comerţ de plătit
    6. Sume datorate entităţilor afiliate
    7. Sume datorate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea 
intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 
asigurările sociale

    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un 
an
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    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
    2. Sume datorate instituţiilor de credit
    3. Avansuri încasate în contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comerţ de plătit
    6. Sume datorate entităţilor afiliate
    7. Sume datorate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea 
intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 
asigurările sociale

    H. Provizioane
    1. Provizioane pentru litigii
    2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
    3. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
    4. Provizioane pentru impozite
    5. Alte provizioane

    I. Venituri în avans
    J. Capitaluri proprii
    I. Capital subscris
    1. Capital subscris vărsat
    2. Capital subscris nevărsat

    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Alte rezerve

    V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
    VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

    SECŢIUNEA 4.3
    Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente din bilanţ
    133. - Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un 
element din formatul bilanţului, relaţia sa cu alte elemente trebuie 
prezentată în notele explicative. De exemplu: o imobilizare corporală 
finanţată parţial din subvenţii, parţial din surse proprii; o imobilizare 
corporală reevaluată, pentru care transferul în rezultatul reportat, al 
surplusului din reevaluare, se face pe măsura amortizării imobilizării; un 
împrumut obligatar pentru care s-a prevăzut o primă de rambursare a 
obligaţiunilor; o majorare de capital subscrisă de acţionari la o valoare 
mai mare decât valoarea nominală a acţiunilor corespunzătoare (subscriere 
cu primă de capital) etc.
    134. - Acţiunile proprii, precum şi cele deţinute la entităţile 
afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest 
scop.
    135. - (1) Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active 
circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate şi intenţia de 
păstrare, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau de 
persoanele care au obligaţia gestionării entităţii.
    (2) Modificarea naturii unui activ, în baza deciziei managementului, 
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trebuie susţinută de elemente precum existenţa unui contract, modificarea 
destinaţiei activului etc.
    (3) Prin politicile contabile se stabileşte, de asemenea, natura 
diferitelor categorii de active imobilizate.

    136. - Depozitele bancare se prezintă la imobilizări financiare, 
investiţii pe termen scurt sau la elementul "Casa şi conturi la bănci", în 
funcţie de perioada şi condiţiile de deţinere aferente acestora.
    137. - Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare şi alte drepturi 
similare, astfel cum sunt definite de legislaţia naţională, se prezintă în 
bilanţ la elementul "Terenuri şi construcţii", respectiv elementul
"Investiţii imobiliare".
    SECŢIUNEA 4.4
    Active imobilizate
    4.4.1. Reguli de evaluare de bază
    138. - Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii 
economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele 
trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu 
respectarea prevederilor prezentei subsecţiuni.
    139. - (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie, respectiv 
valoarea reevaluată, în cazurile în care se aplică prevederile 
subsecţiunii 3.4.1 "Reevaluarea imobilizărilor corporale", al activelor 
imobilizate a căror utilizare este limitată în timp se reduce cu 
ajustările valorice calculate pentru amortizarea sistematică a valorii 
activelor în cauză pe parcursul duratei lor de utilizare economică
(amortizare).
    (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de 
utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile 
a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea 
amortizabilă este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie 
costul (de exemplu, valoarea reevaluată).
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare 
economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând:
    a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru 
utilizare de către o entitate; sau
    b) numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se 
estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului 
respectiv.

    (4) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a 
duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabileşte o nouă 
perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele 
reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă 
modificare de estimare contabilă.
    ----------
    Alin. (4) al pct. 139 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    140. - Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la 
valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziţie, 
costul de producţie sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu 
amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu ajustările cumulate 
din depreciere.
    141. - (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru 
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imobilizările financiare, trebuie constituite ajustări pentru pierdere de 
valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare 
atribuită acestora la data bilanţului.

    (2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, 
astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă 
acestora la data bilanţului.
 (la 01-02-2017 Alineatul (2) din Sectiunea 4.4 , Capitolul 4  a fost 
modificat de Punctul 2, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    (3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie 
înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct în 
notele explicative la situaţiile financiare, dacă acestea nu au fost 
prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
    (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate 
fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost 
constituite ajustările respective.

    142. - Prevederile pct. 141 alin. (4) nu se aplică ajustărilor de 
valoare corespunzătoare fondului comercial. Ajustările pentru deprecierea 
fondului comercial corectează valoarea acestuia (articol contabil 6817 
"Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului 
comercial" = 2071 "Fond comercial pozitiv"), fără a fi reluate ulterior la 
venituri.
    Dispoziţii tranzitorii
    143. - La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, 
deprecierea cumulată până la acea dată, în relaţie cu fondul comercial 
pozitiv, diminuează valoarea acestuia (articol contabil 2907 "Ajustări 
pentru deprecierea fondului comercial" = 2071 "Fond comercial pozitiv").

    4.4.2. Imobilizări necorporale
    Dispoziţii generale privind imobilizările necorporale
    144. - (1) O imobilizare necorporală este un activ nemonetar 
identificabil fără formă fizică.
    (2) Dacă un element nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a unei 
imobilizări necorporale, costul aferent achiziţiei sau realizării sale pe 
plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este 
suportat. Totuşi, dacă este dobândit prin achiziţia unei afaceri, 
elementul în cauză face parte din fondul comercial recunoscut la data 
achiziţiei.

    145. - Cercetarea este investigarea originală şi planificată 
întreprinsă în scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri 
ştiinţifice ori tehnice noi.
    146. - Dezvoltarea este aplicarea descoperirilor din cercetare sau a 
altor cunoştinţe într-un plan sau proiect care vizează producţia de 
materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori 
îmbunătăţite substanţial, înainte de începerea producţiei sau utilizării 
comerciale.
    147. - Activităţile de cercetare şi dezvoltare sunt direcţionate către 
dezvoltarea cunoştinţelor. Prin urmare, chiar dacă aceste activităţi pot 
avea ca rezultat o imobilizare cu o formă fizică (de exemplu, un 
prototip), elementul fizic al activului este secundar componentei sale 
necorporale, adică pachetul de cunoştinţe încorporat în aceasta.

Pagina 41



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    148. - Anumite imobilizări necorporale pot fi conţinute în sau pe 
suporturi fizice, cum ar fi un compact-disc (în cazul programelor 
informatice), documentaţia legală (în cazul licenţelor sau al brevetelor) 
ori pe film. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât 
elemente corporale, cât şi necorporale trebuie tratată ca imobilizare 
corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate îşi utilizează 
raţionamentul pentru a evalua care element este mai semnificativ. De 
exemplu, un program informatic pentru un utilaj computerizat care nu poate 
funcţiona fără programul respectiv este parte integrantă a respectivului 
hardware şi este tratat ca imobilizare corporală. Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. În cazul în care 
nu fac parte integrantă din echipamentul aferent, programele informatice 
sunt tratate ca imobilizări necorporale.

    Caracteristica de identificare
    149. - (1) Fondul comercial generat intern nu trebuie recunoscut drept 
activ.
    (2) Definiţia unei imobilizări necorporale prevede ca imobilizarea 
necorporală să fie identificabilă pentru a fi diferenţiată de fondul 
comercial. Fondul comercial care este recunoscut într-o combinare de 
întreprinderi este un activ care reprezintă beneficiile economice viitoare 
care rezultă din alte active dobândite într-o combinare de întreprinderi 
care nu sunt identificate individual şi recunoscute separat. Beneficiile 
economice viitoare pot rezulta din sinergia între activele identificabile 
dobândite sau din active care nu îndeplinesc condiţiile pentru 
recunoaşterea, în mod individual, în situaţiile financiare.

    150. - Un activ este identificabil dacă:
    a) este separabil, adică poate fi separat sau desprins din entitate şi 
vândut, transferat, cesionat printr-un contract de licenţă, închiriat sau 
schimbat, fie individual, fie împreună cu un alt contract, cu un activ 
identificabil sau cu o datorie identificabilă aferent(ă), indiferent dacă 
entitatea intenţionează ori nu să facă acest lucru; sau
    b) decurge din drepturile contractuale ori de altă natură legală, 
indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de 
entitate ori de alte drepturi şi obligaţii.

    Controlul
    151. - O entitate controlează un activ dacă entitatea are capacitatea 
de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei de bază şi de 
a restricţiona accesul altora la beneficiile respective. Capacitatea unei 
entităţi de a controla beneficiile economice viitoare generate de o 
imobilizare necorporală provine în mod normal din drepturile legale a 
căror aplicare poate fi susţinută în instanţă. În absenţa unor drepturi 
legale, controlul este mai dificil de demonstrat. Cu toate acestea, 
exercitarea legală a unui drept nu este o condiţie necesară pentru
control, întrucât entitatea poate fi capabilă să controleze beneficiile 
economice viitoare în alt mod.

    Beneficiile economice viitoare
    152. - Beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare 
necorporală pot include venituri din vânzarea produselor sau serviciilor, 
economii de costuri ori alte beneficii rezultate din utilizarea activului 
de către entitate. De exemplu, utilizarea proprietăţii intelectuale într-
un proces de producţie poate mai degrabă să reducă costurile viitoare de 
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producţie decât să crească veniturile viitoare.

    Recunoaştere şi evaluare
    153. - (1) Recunoaşterea unui element drept imobilizare necorporală 
prevede ca entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplineşte:
    a) definiţia unei imobilizări necorporale; şi
    b) criteriile generale de recunoaştere.
    (2) Această cerinţă se aplică costurilor suportate iniţial pentru 
dobândirea sau generarea internă a unei imobilizări necorporale şi
costurilor suportate ulterior pentru adăugarea ori înlocuirea unor părţi 
ale sale sau pentru întreţinerea sa.
    (3) În completarea prevederilor referitoare la imobilizări 
necorporale, se aplică şi prevederile subsecţiunii 4.4.4 "Active specifice 
unor domenii de activitate".

    154. - Imobilizările necorporale sunt de natură încât, în multe 
cazuri, nu există adăugiri la o astfel de imobilizare sau înlocuiri ale 
componentelor acesteia. Prin urmare, majoritatea costurilor ulterioare mai 
degrabă menţin beneficiile economice viitoare preconizate încorporate 
într-o imobilizare necorporală existentă, decât să corespundă definiţiei 
unei imobilizări necorporale şi criteriilor de recunoaştere din prezentele 
reglementări. În plus, este deseori mai dificil să se atribuie costuri 
ulterioare direct unei anumite imobilizări necorporale decât activităţii 
ca întreg. Prin urmare, doar rareori costurile ulterioare - cele suportate 
după recunoaşterea iniţială a unei imobilizări necorporale dobândite sau 
după finalizarea unei imobilizări necorporale generate intern - sunt 
recunoscute în valoarea contabilă a unui activ. Costurile ulterioare 
aferente mărcilor, titlurilor de publicaţii şi elementelor similare în 
fond (fie dobândite din afară, fie generate intern) sunt întotdeauna 
recunoscute în contul de profit şi pierdere în momentul în care sunt 
suportate. Aceasta, pentru că astfel de costuri nu pot fi diferenţiate de 
costurile cu dezvoltarea entităţii ca întreg.
    155. - (1) O entitate trebuie să evalueze probabilitatea producerii de 
beneficii economice viitoare preconizate pe baza unor calcule raţionale şi 
uşor de susţinut care reprezintă cea mai bună estimare a echipei de 
conducere pentru setul de condiţii economice care vor exista pe parcursul 
duratei de viaţă a imobilizării.
    (2) O entitate foloseşte raţionamentul pentru a evalua gradul de 
siguranţă asociat obţinerii de beneficii economice viitoare care pot fi 
atribuite utilizării activului pe baza dovezilor disponibile în momentul 
recunoaşterii iniţiale, acordând o importanţă mai mare dovezilor externe.

    Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale
    156. - O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de 
achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele 
reglementări.

    Achiziţia separată
    157. - (1) În mod normal, preţul pe care o entitate îl plăteşte pentru 
a dobândi separat o imobilizare necorporală va reflecta aşteptările 
privind probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate ale 
imobilizării să revină entităţii. În aceste situaţii entitatea 
preconizează o intrare de beneficii economice, chiar dacă plasarea în timp 
a sumei generate de intrare este nesigură. Astfel, imobilizările 
necorporale dobândite separat îndeplinesc întotdeauna criteriul referitor 
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la probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate 
atribuibile imobilizării să revină entităţii.
    (2) În plus, costul unei imobilizări necorporale dobândite separat 
poate fi în general evaluat în mod credibil. Acest lucru se întâmplă mai 
ales când contravaloarea achiziţiei ia forma numerarului sau a altor 
active monetare.

    158. - (1) Costul unei imobilizări necorporale dobândite separat este 
alcătuit din:
    a) costul său de achiziţie, inclusiv taxele vamale de import şi taxele 
de achiziţie nerambursabile, după scăderea reducerilor şi rabaturilor 
comerciale; şi
    b) orice cost direct atribuibil pregătirii activului pentru utilizarea 
prevăzută.
    (2) Exemple de costuri direct atribuibile sunt:
    a) cheltuielile cu personalul determinate de aducerea activului la 
starea sa de funcţionare;
    b) onorariile profesionale care decurg direct din aducerea activului 
la condiţia sa de funcţionare; şi
    c) costurile de testare a activului privind funcţionarea sa în mod 
corespunzător.

    159. - exemple de costuri care nu constituie o parte a costului 
imobilizării necorporale sunt:
    a) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv 
costurile de publicitate şi activităţi promoţionale);
    b) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou sau cu o 
nouă clasă de clienţi (inclusiv costurile de instruire a personalului); şi
    c) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie.

    160. - Recunoaşterea costurilor în valoarea contabilă a unei 
imobilizări necorporale încetează atunci când activul se află în starea 
necesară pentru a putea funcţiona în maniera intenţionată de conducere.

    Imobilizări necorporale dobândite în cadrul achiziţiei unei afaceri
    161. - Cumpărătorul poate recunoaşte drept activ un grup de 
imobilizări necorporale complementare, cu condiţia ca activele individuale 
să aibă durate de viaţă utilă similare. De exemplu, termenii "marcă" şi 
"nume de marcă" sunt deseori utilizaţi ca sinonime pentru mărci de comerţ 
şi alte mărci. Totuşi, aceştia din urmă sunt termeni generali de marketing 
utilizaţi în mod normal pentru referiri la un grup de active complementare 
cum ar fi marca de comerţ (sau marca de servicii) şi numele aferent de 
comercializare, formulele, reţetele şi expertiza tehnologică.

    Costurile ulterioare aferente unui proiect de cercetare şi dezvoltare 
în curs de desfăşurare, dobândit de entitate
    162. - (1) Costurile de cercetare sau dezvoltare care:
    a) sunt aferente unui proiect de cercetare sau dezvoltare în curs de 
realizare, dobândit separat sau printr-o combinare de întreprinderi, şi 
sunt recunoscute ca imobilizări necorporale; şi
    b) sunt suportate după achiziţia acelui proiect
    trebuie contabilizate în conformitate cu pct. 165-168.
    (2) Costurile ulterioare cu un proiect de cercetare sau dezvoltare în 
curs de realizare, dobândit separat sau printr-o combinare de 
întreprinderi, şi recunoscut ca imobilizare necorporală sunt:
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    a) recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate, dacă 
acestea sunt cheltuieli de cercetare;
    b) recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate, dacă 
acestea nu satisfac criteriile de recunoaştere ca imobilizări necorporale 
de la pct. 167 alin. (1); şi
    c) adăugate valorii contabile a proiectului de dezvoltare în curs de 
realizare, astfel dobândit, dacă cheltuielile de dezvoltare satisfac 
criteriile de recunoaştere de la pct. 167 alin. (1).

    Imobilizări necorporale generate intern
    163. - (1) Uneori este dificil de evaluat dacă o imobilizare 
necorporală generată intern se califică pentru recunoaştere, din cauza 
problemelor în:
    a) a identifica dacă există şi momentul în care apare un activ
identificabil ce va genera beneficii economice viitoare preconizate; şi
    b) a determina în mod fiabil costul activului. În anumite cazuri, 
costul de generare internă a unei imobilizări necorporale nu poate fi 
diferenţiat de costul menţinerii sau majorării fondului comercial generat 
intern al entităţii sau de costul de funcţionare de zi cu zi.
    (2) În consecinţă, pe lângă prevederile referitoare la recunoaşterea 
şi evaluarea imobilizărilor necorporale, o entitate aplică pct. 164-170 
tuturor imobilizărilor necorporale generate intern.

    164. - (1) Pentru a stabili dacă o imobilizare necorporală generată 
intern respectă criteriile de recunoaştere, o entitate împarte procesul de 
generare a activului în:
    a) o fază de cercetare; şi
    b) o fază de dezvoltare.
    (2) Dacă o entitate nu poate face distincţia între faza de cercetare 
şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizări 
necorporale, entitatea tratează costurile aferente proiectului ca fiind 
suportate exclusiv în faza de cercetare.

    Faza de cercetare
    165. - (1) Nicio imobilizare necorporală provenită din cercetare (sau 
din faza de cercetare a unui proiect intern) nu trebuie recunoscută. 
Costurile de cercetare (sau cele din faza de cercetare a unui proiect 
intern) trebuie recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate.
    (2) În faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate 
demonstra că există o imobilizare necorporală şi că aceasta va genera 
beneficii economice viitoare probabile. Astfel, aceste costuri sunt 
recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate.

    166. - Exemple de activităţi de cercetare sunt:
    a) activităţile destinate obţinerii de cunoştinţe noi;
    b) identificarea, evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor pentru 
rezultatele cercetărilor sau pentru alte cunoştinţe;
    c) căutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, 
procese, sisteme sau servicii; şi
    d) formularea, proiectarea, evaluarea şi selecţia finală a 
alternativelor posibile de materiale, instrumente, produse, procese, 
sisteme sau servicii noi ori îmbunătăţite.
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    Faza de dezvoltare
    167. - (1) O imobilizare necorporală provenită din dezvoltare (sau din 
faza de dezvoltare a unui proiect intern) trebuie recunoscută dacă, şi 
numai dacă, o entitate poate demonstra toate elementele de mai jos:
    a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării 
necorporale, astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau 
vânzare;
    b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporală şi de a o 
utiliza sau de a o vinde;
    c) capacitatea sa de a utiliza sau de a vinde imobilizarea 
necorporală;
    d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii 
economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra 
existenţa unei pieţe pentru producţia generată de imobilizarea necorporală 
sau pentru imobilizarea necorporală în sine ori, dacă se prevede folosirea 
ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale;
    e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare şi de altă 
natură, adecvate pentru finalizarea dezvoltării imobilizării necorporale 
şi pentru utilizarea sau vânzarea acesteia;
    f) capacitatea sa de a evalua fiabil costurile atribuibile 
imobilizării necorporale în cursul dezvoltării sale.
    (2) În faza de dezvoltare a unui proiect intern, o entitate poate, în 
anumite cazuri, să identifice o imobilizare necorporală şi să demonstreze 
că aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile. Acest lucru 
este posibil deoarece faza de dezvoltare a unui proiect este mai avansată 
decât faza de cercetare.

    168. - Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:
    a) proiectarea, construcţia şi testarea unor prototipuri şi modele 
înainte de producţie şi utilizare;
    b) proiectarea instrumentelor, şabloanelor, tiparelor şi matriţelor 
care implică o tehnologie nouă;
    c) proiectarea, construcţia şi funcţionarea unei fabrici-pilot care nu 
se află pe o scală fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia 
comercială; şi
    d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru 
materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori 
îmbunătăţite.

    169. - Cheltuielile cu mărcile, titlurile de publicaţii, listele de 
clienţi şi alte elemente similare în fond generate intern nu pot fi 
diferenţiate de costul dezvoltării entităţii ca întreg. În consecinţă, 
astfel de elemente nu sunt recunoscute ca imobilizări necorporale.

    Costul unei imobilizări necorporale generate intern
    170. - (1) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este 
suma costurilor suportate de la data la care imobilizarea necorporală a 
îndeplinit pentru prima oară criteriile de recunoaştere ca imobilizări 
necorporale.
    (2) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este compus 
din toate costurile direct atribuibile care sunt necesare pentru crearea, 
producerea şi pregătirea activului pentru a fi capabil să funcţioneze în 
maniera intenţionată de către conducere. Exemple de costuri direct
atribuibile sunt:
    a) cheltuielile cu materialele şi serviciile utilizate sau consumate 
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pentru generarea imobilizării necorporale;
    b) cheltuielile cu personalul provenite din generarea imobilizării 
necorporale;
    c) taxele de înregistrare a unui drept legal; şi
    d) amortizarea brevetelor şi licenţelor care sunt utilizate pentru a 
genera imobilizarea necorporală.

    (3) Următoarele elemente nu sunt componente ale costului unei 
imobilizări necorporale generate intern:
    a) costurile aferente vânzării, cele administrative şi alte costuri 
generale de regie, cu excepţia cazului în care astfel de costuri pot fi 
atribuite direct procesului de pregătire a imobilizării pentru utilizare;
    b) ineficienţele identificate şi pierderile iniţiale din exploatare 
suportate înainte ca imobilizarea să atingă performanţa planificată; şi
    c) costurile cu instruirea personalului pentru a utiliza activul.

    Contabilizarea cheltuielilor
    171. - Costurile cu un element necorporal trebuie recunoscute drept 
cheltuieli atunci când sunt suportate, cu excepţia cazurilor în care:
    a) fac parte din costul unei imobilizări necorporale care îndeplineşte 
criteriile de recunoaştere; sau
    b) elementul este dobândit în cadrul unei combinări de întreprinderi 
şi nu poate fi recunoscut ca imobilizare necorporală. În acest caz, face 
parte din valoarea recunoscută ca fond comercial la data achiziţiei.
    Costuri anterioare care nu trebuie recunoscute ca active

    172. - Costurile aferente unui element necorporal care au fost iniţial 
recunoscute drept cheltuieli nu trebuie recunoscute ca parte din costul 
unei imobilizări necorporale la o dată ulterioară.

    Durata de viaţă utilă
    173. - Durata de viaţă utilă a unei imobilizări necorporale care 
decurge din drepturile contractuale sau din alte drepturi legale nu 
trebuie să depăşească perioada drepturilor contractuale ori a celorlalte 
drepturi legale, dar poate fi mai scurtă, în funcţie de perioada pentru 
care entitatea preconizează că va folosi activul. Dacă drepturile 
contractuale sau alte drepturi legale sunt transferate pentru o durată 
limitată care poate fi reînnoită, durata de viaţă utilă a imobilizării 
necorporale trebuie să includă perioada sau perioadele de reînnoire doar 
dacă există dovezi din partea entităţii în sprijinul reînnoirii fără un 
cost semnificativ. Durata de viaţă utilă a unui drept redobândit 
recunoscut drept imobilizare necorporală într-o combinare de întreprinderi 
este reprezentată de perioada contractuală rămasă din contractul prin care 
a fost acordat dreptul şi nu va include perioadele de reînnoire.

    Categorii de imobilizări necorporale
    174. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:
    -  cheltuielile de constituire;
    -  cheltuielile de dezvoltare;
    -  concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile 
şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
    -  active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale;
    -  fondul comercial pozitiv;
    -  alte imobilizări necorporale; şi
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    -  avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

    Dispoziţii tranzitorii
    175. - (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, 
soldul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se 
transferă fie asupra contului 1176 "Rezultatul reportat provenit din 
trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene", fie în contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" sau contul 208 
"Alte imobilizări necorporale", în funcţie de stadiul realizării 
proiectului şi de modul de îndeplinire a condiţiilor de recunoaştere a 
acestuia ca activ.
    (2) Eventualele ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 
în curs de execuţie se transferă, de asemenea, fie asupra rezultatului 
reportat (articol contabil 2933 "Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale în curs de execuţie = 1176 "Rezultatul reportat 
provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene"), fie asupra contului 2903 "Ajustări pentru 
deprecierea cheltuielilor de dezvoltare" sau contului 2908 "Ajustări 
pentru deprecierea altor imobilizări necorporale". Concesiunile, 
brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare.
    (3) Entităţile a căror activitate presupune efectuarea de cheltuieli 
de explorare şi evaluare a resurselor minerale care au fost înregistrate 
în contul 233 «Imobilizări necorporale în curs de execuţie» transferă 
soldul contului respectiv în contul 206 «Active necorporale de explorare 
şi evaluare a resurselor minerale». Ajustările pentru depreciere 
corespunzătoare acestora se transferă în contul 2906 «Ajustări pentru 
deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale».
    ----------
    Alin. (3) al pct. 175 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    (4) Sumele transferate în contul 1176 «Rezultatul reportat provenit 
din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene» potrivit prezentului punct reprezintă acele sume 
care, la trecerea la aplicarea pentru prima dată a prezentelor 
reglementări, nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.
    ----------
    Alin. (4) al pct. 175 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    176. - (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, 
drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau 
dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări 
necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport, după caz. În 
această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste.
    (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci 
când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate 
pentru concesiune. Amortizarea valorii concesiunii urmează a fi 
înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit 
contractului. În cazul în care contractul prevede plata periodică a unei 
redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea 
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entităţii care primeşte concesiunea, se reflectă cheltuiala reprezentând 
redevenţa/ chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.
    (3) Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi alte 
active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor 
de către entitatea care le deţine.

    177. - (1) În cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip 
public-privat, încheiat potrivit legislaţiei în vigoare, licenţa primită,
respectiv dreptul primit de entitatea care are calitatea de operator, de a 
taxa utilizatorii unui serviciu public, se înregistrează la imobilizări 
necorporale, dacă sunt stabilite o durată şi o valoare pentru această 
licenţă, respectiv pentru acest drept.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări, un acord de concesiune a 
serviciilor este de tip public-privat dacă:
    a) concedentul controlează sau reglementează ce servicii trebuie să 
presteze operatorul în cadrul infrastructurii, cui trebuie să le presteze 
şi la ce preţ; şi
    b) concedentul controlează - prin dreptul de proprietate, dreptul de 
beneficiu sau în alt mod - orice interes rezidual în infrastructură la 
terminarea acordului.

    Fondul comercial
    178. - Fondul comercial se recunoaşte, de regulă, la consolidare şi 
reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data 
tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate.
    179. - (1) În situaţiile financiare anuale individuale, fondul 
comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor 
activelor sau al unei părţi a acestora şi, după caz, şi de datorii şi 
capitaluri proprii, indiferent dacă este realizat ca urmare a cumpărării 
sau ca urmare a unor operaţiuni de fuziune. Pentru ca fondul comercial să 
fie contabilizat distinct, transferul trebuie să fie în legătură cu o 
afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activităţi şi active 
organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri, înregistrării 
de costuri mai mici sau alte beneficii.
    (2) Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor 
primite cu ocazia acestui transfer, entităţile trebuie să procedeze la 
evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării 
valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează de către evaluatori 
autorizaţi, potrivit legii.
    (3) Onorariile de intermediere, onorariile de consiliere, juridice, 
contabile, de evaluare şi alte onorarii profesionale sau de consultanţă, 
precum şi alte cheltuieli legate de dobândirea unei afaceri reprezintă 
cheltuieli în perioadele în care sunt suportate costurile respective.
    (4) Entitatea care cedează o afacere scoate din evidenţă activele şi 
datoriile corespunzătoare, la valoarea la care acestea sunt înregistrate 
în contabilitate, pe seama conturilor de cheltuieli, respectiv de 
venituri.

    180. - Dacă în situaţiile financiare anuale individuale se 
înregistrează fond comercial negativ, tratamentul acestuia este cel 
prevăzut la pct. 551.

    Amortizare
    181. - Imobilizările necorporale se amortizează în condiţiile 
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prevăzute la pct. 182-186.
    182. - (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata de 
utilizare sau pe perioada contractului, după caz.
    (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare 
depăşeşte 5 ani, durata de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare nu 
poate depăşi 10 ani.

    183. - (1) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, 
acesta se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 
ani. Totuşi, în cazurile excepţionale în care durata de utilizare a 
fondului comercial nu poate fi estimată în mod credibil, entităţile pot să 
amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste 5 
ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească 10 ani.
    (2) În notele explicative la situaţiile financiare trebuie furnizate 
explicaţii privind perioada de amortizare a fondului comercial.
    (3) Atunci când pentru fondul comercial au fost constituite ajustări 
pentru depreciere potrivit pct. 142, cheltuiala cu amortizarea aferentă 
acestuia trebuie ajustată ulterior pentru a aloca valoarea contabilă 
astfel rezultată, pe o bază sistematică pe parcursul duratei rămase din 
perioada de amortizare stabilită pentru acel activ.

    184. - În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost 
integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu 
excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi 
a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor 
neamortizate.
    185. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la 
"Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În 
această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul 
unei perioade de maximum 5 ani.
    (2) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de 
înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de 
înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de 
acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, 
legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).
    (3) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost
integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu 
excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi 
a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor 
neamortizate.

    Avansuri şi alte imobilizări necorporale
    186. - (1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se 
înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, 
programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi 
pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi reţete, formule, 
modele, proiecte şi prototipuri.
    (2) Programele informatice, precum şi celelalte imobilizări 
necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizări necorporale" se 
amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea 
care le deţine.
    (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreună cu
licenţele de utilizare, dacă se poate efectua o separare între cele două 
active, acestea sunt contabilizate şi amortizate separat.
    (4) Preţul plătit pentru contractele de clienţi transferate între 
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entităţi cu titlu oneros se recunoaşte la "Alte imobilizări necorporale", 
în condiţiile în care clienţii respectivi vor continua relaţiile cu 
entitatea. Pentru recunoaşterea ca activ a preţului plătit (cost de 
achiziţie) aferent contractelor astfel achiziţionate, acestea trebuie 
identificate (număr contract, denumire client, durată contract), iar 
entitatea trebuie să dispună de mijloace prin care să controleze relaţiile 
cu clienţii, astfel încât să poată controla beneficiile economice viitoare 
preconizate, care rezultă din relaţia cu acei clienţi. Activul imobilizat 
reprezentând costul de achiziţie al contractelor respective se amortizează 
pe durata acestor contracte.

    Evaluarea la data bilanţului
    187. - O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la 
valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

    Cedarea
    188. - O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare 
sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din 
utilizarea ori din cedarea sa.
    189. - (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări 
necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, 
cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte 
cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile 
sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei 
imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile
generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv 
cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca 
valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi 
pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte 
cheltuieli de exploatare", după caz.

    4.4.3. Imobilizări corporale
    Recunoaşterea imobilizărilor corporale
    190. - (1) Imobilizările corporale reprezintă active care:
    a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau 
furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau 
pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi
    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
    (2) În completarea prevederilor referitoare la imobilizări corporale, 
se aplică şi prevederile subsecţiunii 4.4.4. "Active specifice unor 
domenii de activitate".

    191. - (1) Unele elemente de imobilizări corporale pot fi 
achiziţionate din motive de siguranţă sau legate de mediu. Achiziţia unor 
astfel de imobilizări corporale, deşi nu creşte în mod direct beneficiile 
economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizări corporale, 
poate fi necesară unei entităţi pentru a obţine beneficii economice 
viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizări corporale 
îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute ca active, deoarece dau 
posibilitatea unei entităţi să obţină din activele conexe beneficii 
economice viitoare în plus faţă de ceea ce s-ar putea obţine dacă 
elementele respective nu ar fi fost dobândite.
    (2) Prin politicile contabile se stabilesc condiţiile specifice pentru 
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recunoaşterea imobilizărilor corporale.
    (3) În vederea recunoaşterii imobilizărilor corporale se impune 
utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor de
recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. În unele cazuri, 
ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative individual, 
cum ar fi matriţele, aparatele de măsură şi control, uneltele şi alte 
elemente similare, şi să se aplice criteriile de recunoaştere a valorii 
agregate a acestora.
    (4) Piesele de schimb şi echipamentul de service sunt, în general, 
contabilizate ca stocuri şi recunoscute în contul de profit şi pierdere 
atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb importante şi 
echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci 
când o entitate preconizează că le va utiliza pe parcursul unei perioade 
mai mari de un an.

    192. - Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt 
contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. O 
creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează 
determinarea valorii amortizabile a clădirii.
    193. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: 
terenuri şi amenajări de terenuri.
    (2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe 
următoarele subcategorii: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri 
fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi 
altele.

    194. - În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: 
investiţiile imobiliare, activele biologice productive, precum şi activele 
corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale. Pentru acestea 
se aplică regulile generale de recunoaştere, evaluare şi amortizare, 
aplicabile imobilizărilor corporale.
    ----------
    Pct. 194 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    195. - Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru 
imobilizările corporale, altele decât investiţiile imobiliare, şi 
investiţiile imobiliare.
    196. - Sunt reflectate distinct în contabilitate acele imobilizări 
corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile 
aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 "Imobilizări 
corporale în curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).

    Investiţii imobiliare
    197. - (1) Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o 
clădire - ori o parte a unei clădiri - sau ambele) deţinută (de proprietar 
sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă 
pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii 
capitalului, ori ambele, decât pentru:
    a) a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii 
ori în scopuri administrative; sau
    b) a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.
    (2) O proprietate imobiliară utilizată de posesor este o proprietate 
imobiliară deţinută (de proprietar sau de locatar în temeiul unui contract 
de leasing financiar) pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea 

Pagina 52



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.

    198. - Următoarele constituie exemple de investiţii imobiliare:
    a) terenurile deţinute, mai degrabă, în scopul creşterii pe termen 
lung a valorii capitalului, decât în scopul vânzării pe termen scurt, pe 
parcursul desfăşurării normale a activităţii;
    b) terenurile deţinute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. 
În cazul în care o entitate nu a hotărât dacă va utiliza terenul fie ca pe 
o proprietate imobiliară utilizată de posesor, fie în scopul vânzării pe 
termen scurt în cursul desfăşurării normale a activităţii, atunci terenul 
este considerat ca fiind deţinut în scopul creşterii valorii capitalului;
    c) o clădire aflată în proprietatea entităţii (sau deţinută de
entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) şi închiriată în 
temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional;
    d) o clădire care este liberă, dar care este deţinută pentru a fi 
închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing 
operaţional;
    e) proprietăţile imobiliare în curs de construire sau amenajare în 
scopul utilizării viitoare ca investiţii imobiliare.

    199. - Următoarele constituie exemple de elemente care nu sunt 
investiţii imobiliare:
    a) proprietăţile imobiliare deţinute pentru a fi vândute pe parcursul 
desfăşurării normale a activităţii sau în procesul de construcţie ori de 
amenajare în vederea unei astfel de vânzări, de exemplu, proprietăţile 
imobiliare dobândite cu scopul exclusiv de a fi cedate ulterior, în 
viitorul apropiat, sau cu scopul de a fi amenajate şi revândute. Acestea 
reprezintă, din punct de vedere contabil, stocuri;
    b) proprietăţile imobiliare care sunt în curs de construire sau 
amenajare în numele unor terţe părţi. Acestea reprezintă pentru entitate 
servicii în curs de execuţie;
    c) proprietăţile imobiliare utilizate de posesor, incluzând (printre 
altele) proprietăţile deţinute în scopul utilizării lor viitoare ca 
proprietăţi imobiliare utilizate de posesor, proprietăţile deţinute în 
scopul amenajării viitoare şi utilizării ulterioare ca proprietăţi
imobiliare utilizate de posesor, proprietăţile utilizate de salariaţi 
(indiferent dacă aceştia plătesc sau nu chirie la cursul pieţei) şi 
proprietăţile imobiliare utilizate de posesor care urmează a fi cedate.

    200. - Anumite proprietăţi includ o parte care este deţinută pentru a 
fi închiriată sau cu scopul creşterii valorii capitalului şi o altă parte 
care este deţinută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de 
bunuri ori servicii sau în scopuri administrative. Dacă aceste părţi pot 
fi vândute separat (sau închiriate separat în temeiul unui contract de 
leasing financiar), o entitate le contabilizează separat. Dacă părţile nu 
pot fi vândute separat, proprietatea imobiliară constituie o investiţie 
imobiliară doar în cazul în care o parte nesemnificativă este deţinută 
pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii 
sau în scopuri administrative.
    201. - (1) În unele situaţii, o entitate furnizează servicii auxiliare 
ocupanţilor unei proprietăţi imobiliare pe care o deţine. O entitate 
tratează o astfel de proprietate imobiliară ca investiţie imobiliară, dacă 
respectivele servicii reprezintă o componentă nesemnificativă a întregului 
contract. Un exemplu este situaţia în care proprietarul unei clădiri de 
birouri furnizează servicii de pază şi întreţinere locatarilor care ocupă 
clădirea.
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    (2) În alte situaţii, serviciile furnizate reprezintă o componentă 
semnificativă. De exemplu, dacă o entitate are în proprietate şi 
administrează un hotel, serviciile furnizate oaspeţilor reprezintă o 
componentă semnificativă a întregului contract. Prin urmare, un hotel 
administrat de proprietar reprezintă mai degrabă o proprietate imobiliară 
utilizată de posesor decât o investiţie imobiliară.

    202. - Pentru a stabili dacă o proprietate imobiliară constituie o 
investiţie imobiliară este nevoie de raţionament profesional. Entităţile 
trebuie să elaboreze criterii astfel încât să îşi poată exercita în mod 
consecvent raţionamentul, în conformitate cu definiţia investiţiei
imobiliare.
    203. - În anumite cazuri, o entitate poate avea o proprietate 
imobiliară care este închiriată şi ocupată de societatea-mamă sau de o 
altă filială. Proprietatea imobiliară nu îndeplineşte condiţiile unei 
investiţii imobiliare în situaţiile financiare anuale consolidate,
deoarece proprietatea imobiliară în cauză este, din punctul de vedere al 
grupului, o proprietate imobiliară utilizată de posesor. Cu toate acestea, 
din punctul de vedere al entităţii care o deţine, proprietatea imobiliară 
este o investiţie imobiliară dacă corespunde definiţiei de la pct. 197 
alin. (1).
    204. - Transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare 
trebuie făcute dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării, 
evidenţiată de:
    a) începerea utilizării de către posesor, pentru un transfer din 
categoria investiţiilor imobiliare în categoria proprietăţilor imobiliare 
utilizate de posesor;
    b) abrogată;
    ----------
    Lit. b) a pct. 204 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    c) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din 
categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor în categoria 
investiţiilor imobiliare; sau
    d) abrogată.
    ----------
    Lit. d) a pct. 204 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 
12 ianuarie 2016.

    205. - În cazul în care o entitate decide să cedeze o investiţie 
imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să 
trateze proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul 
în care aceasta este scoasă din evidenţă.
    ----------
    Pct. 205 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    Dispoziţii tranzitorii
    206. - La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, 
entităţile stabilesc, pe baza politicilor contabile şi a raţionamentului 
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profesional, care dintre proprietăţile imobiliare deţinute îndeplinesc 
condiţiile pentru a fi încadrate la investiţii imobiliare.

    Active biologice productive
    207. - (1) În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct 
activele biologice productive.
    (2) Activele biologice productive sunt orice active, altele decât 
activele biologice de natura stocurilor; de exemplu, animalele de lapte, 
viţa-de-vie, pomii fructiferi şi copacii din care se obţine lemn de foc, 
dar care nu sunt tăiaţi. Activele biologice productive nu sunt produse 
agricole ci, mai degrabă, sunt active autoregeneratoare.

    208. - Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie.
    209. - O entitate recunoaşte un activ biologic dacă şi numai dacă:
    a) entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelor trecute;
    b) este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului 
să revină entităţii; şi
    c) valoarea justă sau costul activului poate fi evaluat(ă) în mod 
credibil.

    210. - În activitatea agricolă, controlul poate fi evidenţiat, de 
exemplu, prin dreptul de proprietate asupra vitelor sau prin însemnarea 
ori marcarea vitelor în alt mod în momentul achiziţiei, naşterii sau 
înţărcării. Beneficiile viitoare sunt estimate, în mod normal, prin 
evaluarea caracteristicilor fizice semnificative aferente acestora.
    211. - Activele biologice sunt adesea ataşate fizic de terenul pe care 
se află (de exemplu, copacii dintr-o plantaţie forestieră). Este posibil 
ca pentru activele biologice care sunt ataşate de teren să nu existe o 
piaţă separată, dar să existe o piaţă activă pentru activele combinate, 
adică pentru activele biologice, terenul viran şi amenajările acestuia, 
considerate ca un întreg. O entitate poate să utilizeze informaţii
referitoare la activele combinate pentru a evalua valoarea justă a
activelor biologice. De exemplu, valoarea justă a terenului viran şi a 
amenajărilor acestuia poate fi dedusă din valoarea justă a activelor 
combinate pentru a stabili valoarea justă a activelor biologice.

    Imobilizări deţinute în baza unui contract de leasing
    212. - (1) Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de 
leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de prevederile 
contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.
    (2) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau 
leasing operaţional se efectuează la începutul contractului.
    (3) Contabilizarea contractelor de leasing se efectuează ţinând cont 
de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză, şi nu 
numai de forma juridică a contractelor.

    213. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos 
au următoarele semnificaţii:
    a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează 
locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a 
utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;
    b) leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea 
mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de 
proprietate asupra activului;
    c) leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în 
categoria leasingului financiar.
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    (2) Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar dacă 
îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra 
bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing;
    b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi 
suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea 
devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, 
există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată;
    c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, 
durata de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu 
este transferat;
    d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile 
accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, 
reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către 
finanţator, respectiv costul de achiziţie;
    e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de 
natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără 
modificări majore.

    214. - (1) Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce 
face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de 
către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de către 
locator/finanţator.
    (2) În cazul leasingului financiar, achiziţiile de către locatar de 
bunuri imobile şi mobile sunt tratate ca investiţii în imobilizări, fiind 
supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare 
pentru bunuri similare ale locatarului.
    (3) În cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării 
de către locator, pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare 
pentru bunuri similare ale acestuia.

    215. - (1) Reflectarea în contabilitatea locatarilor a activelor 
aferente operaţiunilor de leasing financiar se efectuează cu ajutorul 
conturilor de imobilizări necorporale şi imobilizări corporale.
    (2) Dobânzile de plătit corespunzătoare datoriilor din operaţiuni de 
leasing financiar se înregistrează în contabilitatea locatarilor periodic, 
conform contabilităţii de angajamente, în contrapartida contului de 
cheltuieli. Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare, se 
evidenţiază în conturi în afara bilanţului (contul 8051 "Dobânzi de 
plătit").

    216. - (1) Locatorul are recunoscute în contabilitate bunurile date în 
regim de leasing financiar drept creanţe imobilizate.
    (2) Dobânzile de primit corespunzătoare creanţelor din operaţiuni de 
leasing financiar se înregistrează în contabilitatea locatorului periodic, 
conform contabilităţii de angajamente, în contrapartida contului de 
venituri.
    (3) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing 
financiar trebuie avută în vedere legislaţia care reglementează 
categoriile de entităţi care pot derula asemenea operaţiuni.

    217. - (1) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, 
locatorul trebuie să prezinte bunurile date în regim de leasing 
operaţional în conturile de imobilizări necorporale şi imobilizări
corporale, în conformitate cu natura acestora.
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    (2) Sumele încasate sau de încasat se înregistrează în contabilitatea 
locatorului ca un venit în contul de profit şi pierdere, conform 
contabilităţii de angajamente.

    218. - (1) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing 
operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţă din afara bilanţului.
    (2) Sumele plătite sau de plătit se înregistrează în contabilitatea 
locatarului ca o cheltuială în contul de profit şi pierdere, conform 
contabilităţii de angajamente.

    219. - O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de 
închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se 
contabilizează în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel:
    a) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca 
rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintă un mijloc prin care 
locatorul acordă o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie.
    Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în 
contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite 
condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rămâne înregistrat în 
continuare la valoarea existentă anterior operaţiunii de leasing, cu 
regimul de amortizare aferent.
    Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil
    512 "Conturi curente la bănci" = 167 "Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate",
    urmând ca dobânda şi alte costuri ale finanţării, potrivit 
contractelor încheiate, să fie înregistrate conform prezentelor 
reglementări.
    Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adăugată, au loc 
două operaţiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuată de 
locatar, şi operaţiunea de leasing, efectuată de locator, pentru care taxa 
pe valoarea adăugată se evidenţiază potrivit legii;

    b) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca 
rezultat un leasing operaţional, entitatea vânzătoare contabilizează o 
tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţă a activului 
şi a sumelor încasate sau de încasat şi a taxei pe valoarea adăugată 
pentru operaţiunile taxabile, conform prevederilor legale.
    Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional 
se contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări, 
respectiv pe seama contului de profit şi pierdere.

    220. - (1) În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, 
utilizatorii bunurilor luate în leasing financiar sau operaţional 
inventariază şi transmit societăţii de leasing lista bunurilor deţinute în 
baza contractelor de leasing.
    (2) În condiţiile prevăzute la cap. 6 "Note explicative la situaţiile 
financiare anuale", entităţile contractante care au efectuat operaţiuni de 
leasing şi leaseback trebuie să prezinte în notele explicative la 
situaţiile financiare anuale informaţii referitoare la operaţiunile 
derulate.

    Stimulente acordate la încheierea sau la renegocierea unor contracte
    221. - La negocierea sau la renegocierea unui leasing operaţional, 
locatorul îi poate oferi locatarului anumite stimulente pentru a încheia 
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contractul. Exemple de astfel de stimulente sunt plata unui avans în 
numerar către locatar sau rambursarea ori asumarea de către locator a 
costurilor locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, modernizări ale 
activului în regim de leasing şi costuri aferente unui angajament anterior 
de contract de leasing al locatarului). Alternativ, se poate conveni ca, 
în perioadele iniţiale ale duratei contractului de leasing, locatarul să 
plătească o chirie mai mică sau să nu plătească deloc.
    222. - (1) Toate stimulentele acordate pentru încheierea unui contract 
de leasing operaţional nou sau reînnoit trebuie recunoscute drept parte 
integrantă din valoarea netă a contraprestaţiei convenite pentru 
utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura 
stimulentului, de forma sau de momentul în care se face plata.
    (2) Stimulentele dintr-un leasing operaţional se referă la 
contraprestaţia 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 consideră ca făcând 
parte din costurile iniţiale care sunt adăugate la valoarea contabilă a 
activului în sistem de leasing.
    (3) 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 să plătească costurile 
de reamplasare ale locatarului, să contribuie la plata unor cheltuieli de 
amenajare/modernizare efectuate de locatar sau este de acord ca pentru o 
perioadă să nu încaseze nicio chirie de la locatar (acordarea unei
perioade de graţie), atât locatorul, cât şi locatarul vor recunoaşte 
valoarea netă a contraprestaţiei, de-a lungul duratei contractului de 
leasing, utilizând o singură metodă de amortizare.

    223. - (1) Locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a 
costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din leasing pe durata 
contractului de leasing, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o 
altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a 
beneficiului activului în sistem de leasing.
    (2) Locatarul trebuie să recunoască beneficiul agregat al 
stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toată durata 
contractului de leasing, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o 
altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a 
beneficiului locatarului rezultat din utilizarea activului în sistem de 
leasing.

    224. - Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a 
cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică 
şi în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de 
închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente 
pentru atragerea chiriaşilor.
 (la 01-02-2017 Punctul 224 din Sectiunea 4.4 , Capitolul 4  a fost 
modificat de Punctul 3, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    Dispoziţii tranzitorii
    225. - Prevederile pct. 223 şi 224 nu se aplică pentru contractele în 
derulare la data trecerii la aplicarea prezentelor reglementări.

    Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale
    226. - (1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie 
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evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare 
din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în 
entitate.
    (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia 
unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:
    a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale 
şi alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcţia 
imobilizării corporale;
    b) cheltuieli materiale;
    c) costurile de amenajare a amplasamentului;
    d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;
    e) costurile de instalare şi asamblare;
    f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;
    g) costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după 
deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în 
timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum 
ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de 
vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi 
veniturile menţionate mai sus se înregistrează distinct, în funcţie de 
natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective 
urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie 
(articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuţie» = 722 
«Venituri din producţia de imobilizări corporale»);
 (la 01-02-2017 Litera g) din Sectiunea 4.4 , Capitolul 4  a fost 
modificată de Punctul 4, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    h) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor, precum şi 
comisioanele achitate în legătură cu activul etc.

    (3) Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element de 
imobilizări corporale sunt:
    a) costurile de deschidere a unei noi instalaţii;
    b) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv 
costurile în materie de publicitate şi activităţi promoţionale);
    c) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou sau cu o 
nouă clasă de clienţi (inclusiv costurile de instruire a personalului);
    d) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie;
    e) costurile reamplasării sau reorganizării parţiale sau totale a 
activităţilor entităţii.

    (4) În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o 
alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute după natura lor, fără a 
fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Acelaşi tratament 
contabil se aplică şi cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizată a 
clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este 
evidenţiat ca stoc.
    (5) În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile 
estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din 
funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este 
poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil 
şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării 
corporale şi de refacere a amplasamentului.
    (6) Costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizării 
corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în 
valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont de provizioane (contul 1513 
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"Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni 
similare legate de acestea").

    Cheltuieli ulterioare
    227. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o 
imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate 
sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile 
economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influenţa asupra 
duratei de viaţă rămase a imobilizărilor), potrivit criteriilor generale 
de recunoaştere.
    (2) Entitatea stabileşte prin politicile contabile criteriile în 
funcţie de care cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu 
imobilizările corporale majorează valoarea acestora sau se evidenţiază în 
contul de profit şi pierdere.

    228. - Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale 
utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune, 
administrare sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea 
entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept 
cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de 
beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în
legătură cu imobilizările corporale proprii.
    229.

    (1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita 
înlocuirea la intervale regulate de timp.
    ----------
    Alin. (1) al pct. 229 a fost modificat de pct. 13 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
21 din 12 ianuarie 2016.

    (2) Entitatea recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de 
imobilizări corporale costul părţii înlocuite a unui astfel de element 
când acel cost este suportat de entitate, dacă sunt îndeplinite criteriile 
de recunoaştere pentru imobilizările corporale. Cu această ocazie sunt 
avute în vedere prevederile pct. 242alin. (2).

    230. - (1) În cazul inspecţiilor sau reviziilor generale regulate, 
efectuate de entitate pentru depistarea defecţiunilor, la momentul
efectuării fiecărei inspecţii generale, costul acesteia poate fi 
recunoscut drept cheltuială sau în valoarea contabilă a elementului de 
imobilizări corporale ca o înlocuire, dacă sunt respectate criteriile de 
recunoaştere. În cazul recunoaşterii costului inspecţiei ca o componentă a 
activului, valoarea componentei se amortizează pe perioada dintre două 
inspecţii planificate.
    (2) Prevederile referitoare la posibilitatea recunoaşterii costurilor 
cu revizii şi inspecţii drept componente ale imobilizărilor corporale se 
aplică în cazul imobilizărilor corporale ale căror costuri de inspecţie şi 
revizie sunt semnificative, cum ar fi avioane, nave maritime şi fluviale, 
echipamente complexe, conform politicilor contabile aprobate.

    (3) Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele 
recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli ale 
perioadei.
    ----------
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    Alin. (3) al pct. 230 a fost modificat de pct. 14 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
21 din 12 ianuarie 2016.

    231. - (1) Imobilizările în curs de execuţie reprezintă investiţiile 
neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se 
evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.
    (2) Imobilizările în curs de execuţie se trec în categoria 
imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în 
funcţiune a acestora, după caz.
    (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este 
determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. 
Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, 
în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este, de 
obicei, acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. 
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 şi 
pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a 
activului nu sunt incluse în costul activului.

    Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale
    232. - Provizioanele reprezentând datorii existente din dezafectare, 
restaurare sau de natură similară sunt recunoscute ca parte a costului 
unui element de imobilizări corporale.
    233. - (1) Provizioanele pentru dezafectare imobilizări corporale şi 
alte acţiuni similare legate de acestea se constituie atunci când există 
obligaţia de a demola, înlătura şi restaura elemente de imobilizări 
corporale.
    (2) Costurile de demolare şi înlăturare a imobilizării corporale şi de 
restaurare a zonei în care aceasta s-a aflat reprezintă obligaţie pentru 
care o entitate suportă cheltuieli fie la momentul dobândirii imobilizării 
corporale, fie ca o consecinţă a faptului că a utilizat-o pentru o anumită 
perioadă de timp.

    234. - Modificările în evaluarea datoriilor existente din dezafectare, 
restaurare şi de natură similară se contabilizează potrivit pct. 235 sau 
236, după cum activul aferent este evaluat la cost sau la valoare 
reevaluată.
    235. - (1) Dacă activul aferent este evaluat utilizându-se modelul 
bazat pe cost:
    a) sub rezerva respectării condiţiilor de la lit. b), modificările 
datoriilor trebuie adăugate la costul activului sau trebuie deduse din 
costul acestuia în perioada curentă;
    b) valoarea dedusă din costul activului nu trebuie să depăşească 
valoarea sa contabilă. Dacă o scădere a datoriei depăşeşte valoarea 
contabilă a activului, excedentul trebuie recunoscut imediat în profit sau 
pierdere;
    c) dacă ajustarea generează o mărire a costului unui activ, entitatea 
trebuie să analizeze dacă activul este supraevaluat. Dacă există un astfel 
de indiciu, entitatea trebuie să analizeze dacă este necesară 
contabilizarea vreunei pierderi din depreciere.
    (2) Ca urmare a aplicării prevederilor prezentului punct, cheltuiala 
cu amortizarea activului trebuie ajustată ulterior pentru a aloca valoarea 

Pagina 61



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

contabilă astfel rezultată, pe o bază sistematică pe parcursul duratei 
rămase din perioada de amortizare stabilită pentru acel activ.

    236. - Dacă activul aferent este evaluat utilizându-se modelul 
reevaluării:
    a) modificările datoriei ajustează rezerva din reevaluare, astfel:

    (i) sub rezerva respectării condiţiilor de la lit. b), o scădere a 
datoriei majorează rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, cu 
excepţia cazului în care ea trebuie recunoscută în contul de profit şi 
pierdere în măsura în care reia o reducere din reevaluarea aceluiaşi 
activ, care a fost recunoscută anterior drept cheltuială;
    ----------
    Lit. (i) de la lit. a) a pct. 236 a fost modificată de pct. 15 al art. 
I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    (ii) o creştere a datoriei trebuie recunoscută în contul de profit şi 
pierdere, exceptând cazul în care reduce rezerva din reevaluare din 
capitalurile proprii, în limita oricărui sold creditor existent pentru 
acel activ;

    b) în cazul în care o scădere a datoriei depăşeşte valoarea contabilă 
care ar fi fost recunoscută dacă activul ar fi fost contabilizat conform 
modelului bazat pe cost, excedentul trebuie recunoscut imediat în contul 
de profit şi pierdere;
    c) o modificare a datoriei este un indiciu că activul ar putea să 
necesite o reevaluare pentru a se asigura faptul că valoarea contabilă nu 
diferă semnificativ de cea care ar fi determinată utilizându-se valoarea 
justă la finalul perioadei de raportare. Dacă este necesară o reevaluare, 
toate activele din acea categorie trebuie reevaluate.

    Evaluarea la data bilanţului
    237. - (1) O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la 
valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.
    (2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea imobilizărilor", respectiv 7813 "Venituri din ajustări 
pentru deprecierea imobilizărilor" se evidenţiază numai deprecierile 
aferente imobilizărilor corporale a căror evidenţă este efectuată la cost 
şi nu la valoare reevaluată.

    Amortizarea
    238. - (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de 
amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate 
a imobilizărilor.
    (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu 
luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a 
valorii lor. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute 
în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a 
acestora.
    (3) Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit 
politicilor contabile, pot fi diferite de duratele de amortizare utilizate 
de entităţi pentru scopuri fiscale.
    (4) În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în 
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conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea 
înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o 
cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.
    (4^1) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul investiţiilor 
imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi.

 (la 01-02-2017 Sectiunea 4.4  din  Capitolul 4  a fost completata de 
Punctul 5, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat 
în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    (5) O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare, cum ar fi 
numărul de schimburi în care este utilizat activul, precum şi în cazul 
efectuării unor investiţii sau reparaţii, altele decât cele determinate de 
întreţinerile curente, sau învechirea unei imobilizări corporale poate 
justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care 
imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind 
întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea 
duratei de amortizare.
    (6) În cazurile menţionate la alin. (5), inclusiv în situaţia 
prevăzută la pct. 100, durata de amortizare stabilită iniţial se poate 
modifica, această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea 
pe perioada rămasă de utilizare.

    239. - (1) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, 
închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în 
contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.
    (2) Investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în 
baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune, administrare sau 
alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului 
respectiv. La expirarea contractului, valoarea investiţiilor efectuate şi 
a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În 
funcţie de clauzele cuprinse în contractele încheiate, transferul poate 
reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. 
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform 
prezentelor reglementări.

    240. - (1) Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând 
una dintre următoarele metode de amortizare:
    a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în 
cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu 
numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;
    b) amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de 
amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în 
vedere legislaţia în vigoare;
    c) amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de 
funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 
50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru 
exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de 
amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de 
utilizare rămaşi. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată 
cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o 
imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, 
rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puţin utilizată în 
scopuri contabile;
    d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când 
natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de 
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amortizare.
    (2) Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care 
beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptă să fie consumate 
de entitate.
    (3) Metoda de amortizare se aplică de o manieră consecventă pentru 
toate activele de aceeaşi natură şi având condiţii de utilizare identice, 
elemente stabilite în funcţie de politica contabilă adoptată.
    (4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta 
este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a 
beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.
    (5) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în 
contabilitate pe seama conturilor de cheltuieli.

    241. - (1) Terenurile nu se amortizează.
    (2) Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, 
iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe 
calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare potrivit 
politicilor contabile aprobate, pe baza duratelor de viaţă utilă ale 
acestora.

    Cedarea şi casarea
    242. - (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la 
cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai 
este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.
    (2) Dacă o entitate recunoaşte în valoarea contabilă a unei 
imobilizări corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei 
componente), atunci ea scoate din evidenţă valoarea contabilă a părţii 
înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informaţiile necesare.

    243. - (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări 
corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile 
reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli 
legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile 
sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări 
corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de 
scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile 
ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netă, la venituri 
sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul 
"Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", 
după caz.

    Compensaţii de la terţi
    244. - (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări 
corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate 
de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active 
noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare 
pe baza documentelor justificative.
    Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării 
acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama 
veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii 
acestuia.
    (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele 
situaţii:
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    a) sume încasate/de încasat de la companiile de asigurare pentru 
deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, 
de dezastre naturale sau furt;
    b) sume acordate de Guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de 
exemplu, terenuri care au fost expropriate.

    4.4.4. Active specifice unor domenii de activitate
    4.4.4.1. Active de explorare şi evaluare a resurselor minerale
    245. - (1) În cazul în care cheltuielile de explorare şi evaluare a 
resurselor minerale sunt recunoscute ca activ, se aplică prevederile pct. 
246-253.    (2) Amortizarea activelor respective se stabileşte în funcţie 
de durata de viaţă utilă corespunzătoare acestora.

    246. - (1) Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
sunt cheltuieli generate de entitate în legătură cu explorarea şi 
evaluarea resurselor minerale, înainte ca fezabilitatea tehnică şi
viabilitatea comercială ale extracţiei resurselor minerale să fie 
demonstrate. Pentru a determina dacă aceste cheltuieli se recunosc ca 
imobilizări, o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate 
fi asociată cu descoperirea resurselor minerale.
    (2) Explorarea şi evaluarea resurselor minerale se referă la 
prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaze
naturale şi resurse similare neregenerative, după ce entitatea a obţinut 
drepturile legale de a explora într-o anumită zonă, precum şi la 
determinarea fezabilităţii tehnice şi a viabilităţii comerciale ale 
extracţiei resurselor minerale.

    247. - O entitate trebuie să stabilească o politică contabilă 
specificând ce cheltuieli sunt recunoscute drept active de explorare şi 
evaluare şi trebuie să aplice acea politică în mod consecvent. Pentru a 
face această determinare, entitatea ia în considerare gradul în care 
cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea unor resurse minerale
specifice. Următoarele sunt exemple de cheltuieli care ar putea fi incluse 
în evaluarea iniţială a activelor de explorare şi evaluare (lista nu este 
exhaustivă):
    a) achiziţionarea drepturilor de a explora;
    b) studii topografice, geologice, geochimice şi geofizice;
    c) foraje de explorare;
    d) săpături;
    e) eşantionare; şi
    f) activităţi în legătură cu evaluarea fezabilităţii tehnice şi a 
viabilităţii comerciale ale extracţiei unei resurse minerale.

    248. - O entitate nu va înregistra ca active de natura cheltuielilor 
de explorare şi evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate:
    a) înainte de explorarea şi evaluarea resurselor minerale, cum sunt 
cheltuielile ce au avut loc înainte de momentul în care entitatea a 
obţinut dreptul legal de a explora o anumită zonă;
    b) după ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnică şi viabilitatea 
comercială ale extracţiei unei resurse minerale.

    249. - Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor 
fi recunoscute drept active de explorare şi evaluare.
    250. - Prevederile referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale 
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se aplică şi activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale.

    Clasificarea şi reclasificarea activelor de explorare şi evaluare
    251. - (1) O entitate trebuie să clasifice activele de explorare şi 
evaluare drept active corporale sau necorporale conform naturii activelor 
dobândite şi trebuie să aplice în mod consecvent această clasificare.
    (2) Unele active recunoscute sunt tratate drept active necorporale (de 
exemplu, drepturile de forare), în timp ce altele sunt corporale (de 
exemplu, vehiculele şi instalaţiile de forare).

    252. - (1) Un activ de explorare şi evaluare nu trebuie să mai fie 
clasificat ca atare atunci când fezabilitatea tehnică şi viabilitatea 
comercială ale extracţiei unei resurse minerale pot fi demonstrate. În 
acest scop, activele de explorare şi evaluare se înregistrează pe seama 
conturilor corespunzătoare de imobilizări necorporale, respectiv 
corporale, după caz.
    (2) Activele de explorare şi evaluare trebuie evaluate pentru 
depreciere şi orice pierdere din depreciere trebuie recunoscută înainte de 
reclasificare.

    Deprecierea activelor de explorare şi evaluare
    253. - Unul sau mai multe din următoarele fapte şi împrejurări indică 
faptul că o entitate trebuie să analizeze şi să înregistreze, dacă este 
cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare şi evaluare:
    a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumită 
zonă a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat şi 
nu se preconizează reînnoirea;
    b) nu sunt prevăzute în buget cheltuielile necesare pentru explorarea 
în continuare şi pentru evaluarea resurselor minerale în acea zonă;
    c) explorarea şi evaluarea resurselor minerale dintr-o anumită zonă nu 
au dus la descoperirea unor cantităţi de resurse minerale viabile din 
punct de vedere comercial, iar entitatea a decis să întrerupă aceste 
activităţi în zona respectivă;
    d) există suficiente date care să indice că, deşi este posibilă o 
dezvoltare în zona respectivă, este puţin probabil ca valoarea contabilă a 
activului de explorare şi evaluare să fie complet recuperată în urma 
valorificării sau vânzării etc.

    4.4.4.2. Costuri de descopertă recunoscute ca active
    254. - (1) Descoperta reprezintă activitatea de îndepărtare a 
sterilului (pământul extras), desfăşurată de entităţi care desfăşoară 
operaţiuni de minerit la suprafaţă, pentru a obţine accesul la zăcăminte 
de minereu. O entitate minieră poate continua să îndepărteze pământul 
extras şi să suporte costuri de descopertă şi în etapa de producţie a 
minei.
    (2) Ca urmare a operaţiunii de descopertă din etapa de producţie, 
entitatea poate înregistra două beneficii din activitatea de descopertă: 
minereu care poate fi folosit pentru a produce stocuri şi un acces mai bun 
la cantităţi suplimentare de material care vor fi exploatate în viitor.

    255. - (1) Costurile aferente activităţii de descopertă reprezintă 
stocuri dacă beneficiul din activitatea de descopertă este realizat sub 
forma stocurilor produse.
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    (2) În măsura în care beneficiul îl constituie accesul îmbunătăţit la 
minereu, entitatea recunoaşte aceste costuri ca un activ imobilizat dacă 
se îndeplinesc toate condiţiile următoare:
    a) este probabil ca beneficiul economic viitor (accesul mai bun la 
filon) asociat activităţii de descopertă să revină entităţii;
    b) entitatea poate identifica componenta filonului la care accesul a 
cunoscut o îmbunătăţire; şi
    c) costurile aferente activităţii de descopertă asociate acelei 
componente pot fi evaluate în mod credibil.

    256. - Activul imobilizat aferent activităţii de descopertă trebuie să 
fie contabilizat ca element suplimentar sau ca o îmbunătăţire a unui activ 
existent. Ca urmare, activul imobilizat aferent activităţii de descopertă 
va fi contabilizat ca parte a unui activ existent, şi nu ca un activ de 
sine stătător.
    257. - (1) Clasificarea activului aferent activităţii de descopertă ca 
imobilizare corporală sau necorporală se efectuează în funcţie de natura 
activului existent.
    (2) Natura imobilizării, respectiv corporală sau necorporală, va fi 
determinată pe baza naturii activului de bază aferent existent.

    Evaluarea iniţială a activului imobilizat aferent activităţii de 
descopertă
    258. - (1) Entitatea evaluează iniţial activul imobilizat aferent 
activităţii de descopertă la cost, acesta reprezentând cumularea 
costurilor suportate direct pentru efectuarea activităţii de descopertă 
prin intermediul căreia se îmbunătăţeşte accesul la componenta de minereu 
identificată, plus o alocare a cheltuielilor de regie direct atribuibile.
    (2) Costurile aferente operaţiunilor ocazionale, dar care nu sunt 
necesare pentru ca activitatea de descopertă din etapa de producţie să 
continue conform planului, nu trebuie incluse în costurile activului 
aferent activităţii de descopertă. Nu sunt incluse în costul activului 
nici despăgubirile plătite celor expropriaţi pentru a se putea înainta cu 
explorarea minieră.

    259. - Atunci când costurile activului aferent activităţii de 
descopertă şi stocurile produse nu sunt identificabile în mod distinct, 
entitatea trebuie să aloce costurile de descopertă din etapa de producţie 
între stocurile produse şi activul imobilizat aferent activităţii de 
descopertă, utilizând o bază de alocare întemeiată pe o evaluare relevantă 
a producţiei. Această evaluare a producţiei trebuie să fie calculată 
pentru componenta identificată a filonului şi trebuie să fie utilizată ca 
punct de referinţă pentru a identifica în ce măsură a avut loc activitatea 
suplimentară de generare a unui beneficiu viitor. Exemple de astfel de 
evaluări includ:
    a) costul stocurilor produse comparativ cu costul preconizat;
    b) volumul de steril extras comparativ cu volumul preconizat, pentru 
un volum dat de producţie de minereu; şi
    c) conţinutul mineral al minereului extras comparativ cu conţinutul 
mineral preconizat că va fi extras, pentru o cantitate dată de minereu 
produs.

    Evaluarea ulterioară a activului imobilizat aferent activităţii de 
descopertă
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    260. - După recunoaşterea iniţială, activul imobilizat aferent 
activităţii de descopertă trebuie să fie contabilizat la costul său ori la 
valoarea reevaluată minus amortizarea şi pierderile prin depreciere, la 
fel ca activul existent din care face parte. De exemplu, dacă activul 
existent este evaluat pe baza costului, atunci activul aferent activităţii 
de descopertă va fi, de asemenea, evaluat pe baza costului.
    261. - Activul imobilizat aferent activităţii de descopertă se 
amortizează în mod sistematic pe durata de viaţă utilă preconizată a 
componentei identificate a filonului la care se îmbunătăţeşte accesul în 
urma activităţii de descopertă. Amortizarea se efectuează prin metoda 
unităţii de producţie, cu excepţia cazurilor în care altă metodă este mai 
adecvată.

    Dispoziţii tranzitorii
    262. - La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, 
orice sold al activelor recunoscute anterior, care au rezultat în urma 
activităţii de descopertă efectuate în etapa de producţie, trebuie să fie 
recunoscut conform prevederilor prezentei subsecţiuni în măsura în care la 
acea dată există rămasă o componentă identificabilă a filonului cu care 
acestea se pot asocia. Aceste solduri se amortizează pe durata de viaţă 
utilă preconizată rămasă a componentei identificate a filonului, 
componentă asociată fiecărui predecesor al activului de descopertă.
    263. - În cazul în care nu există o componentă identificabilă a 
filonului căreia să-i fie asociată respectiva sumă, contravaloarea 
corespunzătoare se recunoaşte în rezultatul reportat (contul 1176 
"Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene").

    4.4.5. Imobilizări financiare
    264. - (1) Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la 
entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, 
acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun, 
împrumuturile acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în 
comun, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi.
    (2) Diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi 
valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul
participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa 
dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu active 
pe termen scurt (creanţe) şi valoarea activelor care fac obiectul 
participaţiei se înregistrează pe seama veniturilor (contul 768 "Alte 
venituri financiare"), la data dobândirii acelor titluri.
    (3) Acţiunile şi alte imobilizări financiare primite fără plată, 
potrivit legii, se evidenţiază în conturile de active şi venituri (contul 
768 "Alte venituri financiare").
    (3^1) Acţiunile primite de entitate ca urmare a încorporării 
rezervelor sau a primelor de capital, în capitalul social al societăţii la 
care sunt deţinute participaţiile, se evidenţiază în contabilitate pe 
seama conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, 
respectiv de rezerve (contul 106 «Rezerve»). La cedarea acţiunilor
respective, contravaloarea rezervelor corespunzătoare se transferă la 
venituri (articol contabil 106 «Rezerve» = 768 «Alte venituri 
financiare»).
    ----------
    Alin. (3^1) al pct. 264 a fost introdus de pct. 16 al art. I din 
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ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
21 din 12 ianuarie 2016.

    (4) În categoria altor investiţii deţinute ca imobilizări se 
evidenţiază distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, 
precum şi certificatele verzi prezentate la subsecţiunea 4.5.4. 
"Contabilitatea certificatelor verzi".

    265. - (1) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, 
depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
    (2) În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi 
acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte 
pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.
    (3) Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate 
creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an, vor prezenta în bilanţ, 
la imobilizări financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, 
diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.

    Evaluarea iniţială
    266. - Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la 
costul de achiziţie.

    Evaluarea la data bilanţului
    267. - Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de 
intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

    SECŢIUNEA 4.5
    Active circulante
    4.5.1. Prevederi generale referitoare la activele circulante
    Recunoaşterea activelor circulante
    268. - (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:
    a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi 
vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al 
entităţii;
    b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;
    c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data 
bilanţului; sau
    d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror 
utilizare nu este restricţionată.
    (2) Toate celelalte active reprezintă active imobilizate.
    (3) Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp 
dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi 
finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.
    (4) Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe 
termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi 
sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

    269. - În categoria activelor circulante se cuprind:
    a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a 
fost întocmită factură;
    b) creanţe;
    c) investiţii pe termen scurt;
    d) casa şi conturi la bănci.
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    Evaluarea activelor circulante
    270. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie 
sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    (2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea 
prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau, în circumstanţe 
speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data 
bilanţului.

    271. - Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 270 alin. 
(2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute 
ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în 
care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele 
care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe integral sau 
într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător 
la venituri.

    4.5.2. Stocuri
    272. - (1) Stocurile sunt active circulante:
    a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a 
activităţii;
    b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării 
normale a activităţii; sau
    c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care 
urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de 
servicii.
    (2) În categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de 
fabricaţie, destinate vânzării (de exemplu, echipamente, nave, ansambluri 
sau complexuri de locuinţe etc., realizate de entităţile ce au ca 
activitate principală obţinerea şi vânzarea unor astfel de produse).
    (3) În cazul în care construcţiile sunt realizate în scopul 
exploatării pe termen lung, de către entitatea care le-a realizat, ele 
reprezintă imobilizări.
    (4) Terenurile cumpărate în scopul construirii pe acestea de 
construcţii destinate vânzării, se înregistrează la stocuri.

    273. - Abrogat.
    ----------
    Pct. 273 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    274. - (1) În cazul în care un activ care a fost iniţial recunoscut la 
terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de
locuinţe destinate vânzării, valoarea terenului se evidenţiază distinct la 
stocuri, la valoarea de înregistrare în contabilitate.
    (2) Dacă terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii 
activului, rezerva din reevaluare corespunzătoare acestuia se transferă în 
contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare".

    275. - În cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de 
locuinţe care iniţial erau destinate vânzării şi care ulterior îşi schimbă 
destinaţia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioadă îndelungată sau 
să fie închiriate unor terţi, în contabilitate se înregistrează un
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transfer de la stocuri la imobilizări corporale. Transferul se efectuează 
la data schimbării destinaţiei, la valoarea la care activele erau 
înregistrate în contabilitate (reprezentată de cost).
    276. - (1) În cadrul stocurilor se cuprind:
    a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în 
vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
    b) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi 
se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor 
iniţială, fie transformată;
    c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili,
materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de
plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută 
la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, 
în produsul finit;
    d) materialele de natura obiectelor de inventar;
    e) produsele, şi anume:
    -  semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces
tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec 
în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) 
sau se livrează terţilor;
    -  produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime 
fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări 
ulterioare în cadrul entităţii, putând fi depozitate în vederea livrării 
sau expediate direct clienţilor;
    -  rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
    -  produsele agricole;

    f) activele biologice de natura stocurilor, aşa cum sunt exemplificate 
la pct. 278 alin. (2);
    g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau 
fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi 
păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în 
contracte;
    h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a 
trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul 
tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau 
necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se 
cuprind, de asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau 
neterminate.
    i) ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării.

 (la 01-02-2017 Sectiunea 4.5  din  Capitolul 4  a fost completata de 
Punctul 6, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat 
în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    (2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, 
pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, maşinile folosite numai ca 
material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor, cu 
durată de utilizare de sub un an. Acestea se înregistrează distinct în 
contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacă materialele de demonstraţie 
au durată de utilizare mai mare de un an, ele reprezintă imobilizări.
    (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele 
stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile 
aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri în 
curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).
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    Active biologice de natura stocurilor şi produse agricole
    277. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, activitatea agricolă 
reprezintă administrarea de către o entitate a transformării biologice şi 
recoltării activelor biologice (animale vii şi plante vii) pentru vânzare 
sau pentru transformarea în produse agricole sau în active biologice 
suplimentare.
    (2) Transformarea biologică cuprinde procesele de creştere, degenerare 
(aşa cum sunt exemplificate la pct. 282), producere şi procreare care 
produc modificări calitative sau cantitative ale unui activ biologic.

    278. - (1) Activele biologice de natura stocurilor sunt acelea care 
urmează a fi recoltate ca produse agricole sau vândute ca active 
biologice.
    (2) Exemple de active biologice de natura stocurilor sunt animalele 
destinate producţiei de carne, animalele deţinute în vederea vânzării, 
peştii din fermele piscicole, culturile, cum ar fi cele de porumb şi grâu, 
şi copacii crescuţi pentru cherestea.

    279. - (1) Produsele agricole sunt cele rezultate la momentul 
recoltării de la activele biologice ale entităţii, de exemplu, lână, 
copaci tăiaţi, bumbac, lapte, struguri, fructe culese etc.
    (2) Dacă entitatea raportoare prelucrează produsele agricole, rezultă 
produse finite, de exemplu, fire, îmbrăcăminte, covoare, cherestea, 
brânză, zahăr, fructe prelucrate etc.
    (3) Recolta reprezintă separarea produselor agricole de un activ 
biologic sau încetarea proceselor vitale ale unui activ biologic.

    280. - Pentru recunoaşterea activelor biologice de natura stocurilor 
şi a produselor agricole se aplică prevederile pct. 276 şi 277.
    281. - Activitatea agricolă include o gamă largă de activităţi; de 
exemplu, creşterea animalelor, silvicultura, cultivarea de plante anuale 
sau perene, cultivarea pomilor fructiferi sau a altor plantaţii, 
floricultura şi acvacultura (inclusiv piscicultura). Aceste activităţi au 
anumite caracteristici comune, şi anume:
    a) capacitatea de modificare. Animalele şi plantele vii sunt capabile 
de transformări biologice;
    b) administrarea modificării. Modul de administrare facilitează 
transformarea biologică prin îmbunătăţirea sau, cel puţin, stabilizarea 
condiţiilor necesare desfăşurării procesului (de exemplu, nivelul de 
elemente nutritive, umiditatea, temperatura, fertilitatea şi lumina). 
Această administrare diferenţiază activitatea agricolă de alte activităţi. 
De exemplu, recoltarea produselor din resurse negestionate (cum ar fi 
pescuitul oceanic sau defrişarea) nu reprezintă o activitate agricolă; şi
    c) evaluarea modificării. Modificarea calitativă (de exemplu, 
calitatea genetica, densitatea, gradul de coacere, conţinutul de grăsimi, 
conţinutul de proteine şi gradul de rezistenţă al fibrelor) sau 
cantitativă (de exemplu, numărul de pui, greutatea, volumul, lungimea sau 
diametrul fibrelor şi numărul de boboci) determinată de transformările 
biologice sau de recoltare este evaluată şi monitorizată ca funcţie de 
rutină a administrării.

    282. - Transformarea biologică poate conduce la următoarele tipuri de 
rezultate:
    a) modificări ale activelor prin (i) creştere (o creştere cantitativă 
sau o îmbunătăţire a calităţii unui animal sau a unei plante), (ii) 
degenerare (o scădere cantitativă sau o deteriorare a calităţii unui 
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animal sau a unei plante), sau (iii) reproducere (crearea de animale ori 
plante vii suplimentare); sau
    b) producţia unor produse agricole, de exemplu, lână şi lapte.

    Înregistrarea în contabilitate a stocurilor
    283. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se 
efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
    (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al 
proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, 
de exemplu, pentru:
    -  bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia 
clientului;
    -  stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care 
rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;
    -  bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care 
trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;
    -  bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă,
transferul de proprietate având loc;
    -  bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul 
proprietăţii. De exemplu, la vânzările cu condiţia de livrare "ex-work", 
bunurile vândute ies din stocul vânzătorului din momentul punerii lor la 
dispoziţia cumpărătorului etc.

    284. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi 
efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în 
contabilitate, sunt interzise.
    (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:
    a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi 
înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale 
primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează 
şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, 
valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
    b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia 
bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii, se 
procedează astfel:
    -  bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în 
gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza 
recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
    -  bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în 
contabilitate ca intrare în gestiune;

    c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, 
acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate 
proprietatea acesteia, astfel:
    -  bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în 
gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;
    -  bunurile livrate, dar nefacturate se înregistrează ca ieşiri din
gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza 
documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii;

    d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de 
proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în 
gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.
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    Costul stocurilor
    285. - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al 
acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte 
trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale.
    (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot 
distinge în mod substanţial unele de altele.
    (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor 
specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament 
contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi 
distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse.
    (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care 
stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă 
fungibile.

    286. - (1) În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea 
costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în 
activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu 
amănuntul.
    (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale 
consumurilor de materiale şi consumabile, manoperei, eficienţei şi
capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi 
ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un 
moment dat.
    (3) Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie 
trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul 
activului.
    (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite 
şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se 
calculează astfel:
*T*
    *Font 8*
                        Soldul iniţial al        Diferenţe de preţ aferente intrărilor în cursul
                        diferenţelor de preţ  +  perioadei, cumulat de la începutul exerciţiului
                                                 financiar până la finele perioadei de referinţă
    Coeficient de =    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  x 100
    repartizare*2)      Soldul iniţial al        Valoarea intrărilor în cursul perioadei la preţ
                        stocurilor de preţ    +  de înregistrare, cumulat de la începutul
                        de înregistrare          exerciţiului financiar până la finele perioadei
                                                 de referinţă

*ST*

──────────
    *2) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de 
mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă.
──────────
    Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de 
înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au 
fost înregistrate bunurile ieşite.

    (5) Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul 
conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în Planul de conturi general, pe grupe 
sau categorii de stocuri.
    (6) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu 
soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să 
reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.
    (7) Diferenţele de preţ se repartizează proporţional atât asupra valorii bunurilor 
ieşite, cât şi asupra bunurilor rămase în stoc.
    (8) În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul, pentru 
a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje 
similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă.
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    În această situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii 
marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare 
presupune recalcularea marjei brute.

    287. - (1) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de 
natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacă, 
în situaţii excepţionale, administratorii decid să modifice metoda pentru un anumit 
element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se 
prezinte următoarele informaţii:
    -  motivul modificării metodei, şi
    -  efectele sale asupra rezultatului.
    (2) O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru 
toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Noţiunea de "utilizare similară" 
este proprie fiecărei entităţi.
    (3) Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite 
de calcul al costului poate fi justificată.
    (4) O diferenţă în localizarea geografică nu este suficientă pentru a justifica 
alegerea de metode diferite.

    288. - Valoarea produselor şi serviciilor în curs de execuţie se determină prin 
inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de 
constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor 
tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.
    289. - Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin 
folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    290. - În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se 
înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi 
cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.
    291. - (1) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor 
în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei.
    (2) Entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează 
inventarierea faptică a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de 
finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale. Aplicarea 
metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii.
    (3) Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se 
înregistrează prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
    (4) Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea 
faptică a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determină ca 
diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugă valoarea intrărilor, şi 
valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului.
    (5) Inventarul intermitent nu se utilizează în comerţul cu amănuntul în situaţia în 
care se aplică metoda global-valorică.

    292. - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai 
mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, 
valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea 
unei ajustări pentru depreciere.

    4.5.3. Investiţii pe termen scurt
    293. - În categoria investiţiilor pe termen scurt sunt cuprinse acţiunile deţinute la 
entităţile afiliate şi alte investiţii pe termen scurt.
    294. - (1) Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit 
legii, se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 "Alte venituri financiare".
    (2) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, 
obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării 
unui profit într-un termen scurt.
    (3) În categoria altor investiţii pe termen scurt se evidenţiază distinct 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, care îndeplinesc condiţiile de 
recunoaştere a investiţiilor pe termen scurt.

    295. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la 
costul de achiziţie sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.
    (2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la 
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cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii 
de constituire.

    296. - (1) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de 
schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de 
lichidare.
    (2) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la 
care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data 
lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe 
de curs valutar, după caz.

    297. - (1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la 
sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, se recunosc ajustări pentru 
pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor.
    (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de 
valoare înregistrate se suplimentează, se diminuează sau se anulează, după caz. La 
ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru 
pierdere de valoare se anulează.

    4.5.4. Contabilitatea certificatelor verzi
    298. - (1) Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de 
certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, potrivit legii, evidenţiază 
lunar dreptul de a primi certificate verzi (articol contabil 445 "Subvenţii"/analitic 
distinct = 7411 "Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri"). 
Creanţa aferentă certificatelor verzi se evaluează în funcţie de numărul de certificate 
verzi de primit şi preţul de tranzacţionare de la data stabilirii acestui drept, publicat 
de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM - S.A.). În scopul contabilizării 
acestei operaţiuni, data stabilirii acestui drept o constituie ultima zi din luna 
respectivă, dacă nu există alte elemente certe prin care să se poată stabili data 
dreptului respectiv.
    (2) La primirea certificatelor verzi, contravaloarea acestora se reflectă în contul 
507 "Certificate verzi primite", articol contabil 507 "Certificate verzi primite" = 445 
"Subvenţii"/analitic distinct. Certificatele verzi primite se evaluează la preţul de 
tranzacţionare de la data primirii, publicat de operatorul pieţei de energie electrică 
(S.C. OPCOM - S.A.). Diferenţa între valoarea certificatelor verzi înregistrată în contul 
445 "Subvenţii"/analitic distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi şi 
valoarea acestora la data primirii, determinată în funcţie de preţul de tranzacţionare de 
la data primirii reprezintă venit financiar (contul 768 "Alte venituri financiare") sau 
cheltuială financiară (contul 668 "Alte cheltuieli financiare"), după caz.
    (3) La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi evidenţiate în contul 
507 "Certificate verzi primite" se evaluează la preţul de tranzacţionare publicat de 
operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM - S.A.) pentru ultima tranzacţie, cu 
reflectarea în rezultatul perioadei a diferenţelor rezultate (contul 768 "Alte venituri 
financiare" sau contul 668 "Alte cheltuieli financiare", după caz).
    (4) La vânzarea certificatelor verzi se recunoaşte câştigul rezultat (contul 7642 
"Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate"), respectiv pierderea înregistrată 
(contul 6642 "Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate") din vânzarea acestora.

    299. - (1) Furnizorii de energie electrică şi producătorii obligaţi, potrivit legii, 
să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi înregistrează contravaloarea 
certificatelor verzi achiziţionate în contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului 
înconjurător".
    (2) În situaţia în care achiziţionarea certificatelor verzi se efectuează înainte de 
termenele prevăzute de lege, contravaloarea certificatelor verzi se înregistrează în 
contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", urmând ca la termenele legale să se 
înregistreze cheltuiala în contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător".

    300. - Certificatele verzi anulate, potrivit legii, datorită neutilizării în perioada 
de valabilitate se evidenţiază pe seama cheltuielilor perioadei (contul 668 "Alte 
cheltuieli financiare"). Acelaşi tratament contabil se aplică şi în cazul anulării 
certificatelor verzi obţinute necuvenit de un operator economic acreditat, dacă acestea 
nu au fost încă tranzacţionate.
    301. - (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 298 alin. (1), contravaloarea 
certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată conform prevederilor Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
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înregistrează în contul 266 "Certificate verzi amânate", pe seama veniturilor 
înregistrate în avans (contul 472 "Venituri înregistrate în avans"/analitic distinct). 
Evidenţierea în contabilitate a contravalorii certificatelor verzi a căror tranzacţionare 
este amânată se efectuează la data constatării dreptului de a le primi, la valoarea 
determinată în funcţie de numărul de certificate verzi şi preţul de tranzacţionare al 
certificatelor verzi, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM -
S.A.).    (2) Prin excepţie de la regulile generale de înregistrare a deprecierilor, la 
sfârşitul exerciţiului financiar, eventuala pierdere de valoare aferentă certificatelor 
verzi prevăzute la alin. (1) se recunoaşte pe seama veniturilor înregistrate în avans 
(articol contabil 472 "Venituri înregistrate în avans"/analitic distinct = 266 
"Certificate verzi amânate").
    (3) La sfârşitul exerciţiului financiar, entităţile beneficiare de certificate verzi 
amânate, reflectate în contul 266 «Certificate verzi amânate», nu înregistrează în 
contabilitate eventualul plus de valoare aferent acestora, determinat în funcţie de 
preţul de tranzacţionare publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM -
S.A.) pentru ultima tranzacţie.
    ----------
    Alin. (3) al pct. 301 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    (4) La primirea certificatelor verzi, veniturile amânate se transferă în venituri ale 
perioadei (articol contabil 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 7411 
«Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri»), la valoarea acestora 
rezultată în urma aplicării prevederilor alin. (2), cu reflectarea concomitentă a 
certificatelor verzi (articol contabil 507 «Certificate verzi primite» = 266 «Certificate 
verzi amânate»), la aceeaşi valoare rezultată în urma aplicării prevederilor alin. (2). 
Diferenţa dintre valoarea certificatelor verzi astfel determinată şi valoarea stabilită 
în funcţie de preţul de tranzacţionare de la data primirii acestora reprezintă venit 
financiar (contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuială financiară (contul 668 
«Alte cheltuieli financiare»), după caz.
    ----------
    Alin. (4) al pct. 301 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    301^1.     (1) Prevederile prezentei subsecţiuni, referitoare la contabilizarea 
certificatelor verzi primite de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, 
potrivit legii, sunt aplicabile până la data de 31 martie 2017.
    (2) Începând cu data de 1 aprilie 2017 tratamentul contabil al certificatelor verzi 
se modifică conform alin. (3)-(6).
    (3) Certificatele verzi evidenţiate în contul 507 «Certificate verzi primite» la data 
de 1 aprilie 2017 au tratamentul contabil prevăzut până la intrarea în vigoare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.
    (4) Certificatele verzi primite, inclusiv cele amânate de la tranzacţionare, după 
data de 1 aprilie 2017 se evidenţiază numeric extracontabil în contul 804 «Certificate 
verzi».
    (5) Certificatele verzi evidenţiate în contul 804 «Certificate verzi» se recunosc la 
venituri în contul 768 «Alte venituri financiare», la momentul tranzacţionării acestora.
    (6) Certificatele verzi amânate de la tranzacţionare şi existente la data de 1 
aprilie 2017 în soldul contului 266 «Certificate verzi amânate», respectiv 472 «Venituri 
înregistrate în avans»/analitic distinct, se evidenţiază numeric în debitul contului 804 
«Certificate verzi» şi concomitent se efectuează operaţiunea de stornare a contravalorii 
acestora (articol contabil 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 266 
«Certificate verzi amânate»).

 (la 21-06-2017 Sectiunea 4.5  din  Capitolul 4  a fost completata de Punctul 1, 
Articolul 8 din ORDINUL nr. 895 din 16 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 
din 21 iunie 2017) 

    4.5.5. Casa şi conturi la bănci
    302. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi 
efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile 
entităţii, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de 
bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi 
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incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute 
cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional.
    (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente 
prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în 
contabilitate (contul 5125 "Sume în curs de decontare").
    (3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre 
decontare în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii, se evidenţiază în 
contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct.
    (4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
    (5) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se 
înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor 
acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe 
termen scurt.
    (6) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, 
se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

    303. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării 
acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în 
valută.
    304. - (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în 
contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la 
data efectuării operaţiunii respective. În vederea asigurării unui tratament contabil 
unitar, prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de 
schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară 
anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii 
(încasare, plată, emitere de documente).
    (2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul 
contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat 
de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să 
genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.
    (3) La finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de 
trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se 
evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României 
din ultima zi bancară a lunii în cauză.
    (4) Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau 
cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

    305. - (1) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot 
solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.
    (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb 
comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.
    (3) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la 
care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a 
României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli 
din diferenţe de curs valutar, după caz.

    306. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în 
vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în 
contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie", respectiv contul 461 "Debitori 
diverşi", în cazul terţilor).
    (2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se 
recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din 
data decontării avansului.
    (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi 
nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 
"Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu personalul (4282 "Alte creanţe în legătură 
cu personalul"), în funcţie de natura creanţei.

    307. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de 
disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi 
casieria entităţii.
    308. - Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea 
regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest 
scop.

    SECŢIUNEA 4.6
    Terţi
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    309. - Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în 
relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul 
statului, entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, 
asociaţii/acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.
    310. - (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile 
privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, 
precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
    (2) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la 
care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în 
contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care 
atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
    (3) Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele lunii, nu au fost 
întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienţi -
facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv 
prestarea serviciilor.
    (4) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în 
contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile 
rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
    (5) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv 
creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate 
pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.
    (6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură 
similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în 
funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor 
reglementări.

 (la 01-02-2017 Sectiunea 4.6  din  Capitolul 4  a fost completata de Punctul 7, 
Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
86 din 31 ianuarie 2017) 

    311. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se 
înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de 
avansurile acordate altor furnizori.

    312. - (1) În conturile de terţi se înregistrează distinct operaţiunile de scontare, 
forfetare şi alte operaţiuni, efectuate cu instituţii de credit.
    (2) Scontul comercial reprezintă operaţiunea prin care, în schimbul unui efect de 
comerţ (cambie, bilet la ordin), instituţia de credit pune la dispoziţia posesorului 
creanţei valoarea efectului, mai puţin taxa de scont şi comisioanele aferente, fără a 
aştepta scadenţa efectului respectiv, iar instituţia are drept de recurs asupra 
beneficiarului fondurilor.
    (3) Forfetarea reprezintă cumpărarea, fără recurs asupra oricărui deţinător anterior, 
a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de 
servicii, contra unei taxe forfetare.

    313. - (1) Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri şi prestările de 
servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în 
conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.
    (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond 
prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau 
anulată.
    (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont 
în afara bilanţului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă") şi se 
menţionează în notele explicative.

    314. - (1) Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor 
entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu 
respectarea prevederilor pct. 317-324 din prezentele reglementări.    (2) În conformitate 
cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată 
se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza 
înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
    (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este 
probată de orice document în care se consemnează aceasta.
    (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a 
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mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea 
în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.

    Elementele monetare
    315. - (1) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi 
activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.
    (2) Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi sau 
obligaţia de a plăti un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. Exemplele includ: 
pensii şi alte beneficii ale angajaţilor ce trebuie plătite în numerar; provizioane ce 
trebuie decontate în numerar; şi dividende în numerar care sunt recunoscute ca datorie. 
În mod similar, un contract de a primi (sau de a furniza) un număr variabil de 
instrumente de capitaluri proprii ale entităţii sau o cantitate variabilă de active în 
care valoarea justă ce trebuie primită (sau furnizată) este egală cu un număr fix sau 
determinabil de unităţi monetare este un element monetar.
    (3) Caracteristica esenţială a unui element nemonetar este absenţa unui drept de a 
primi (sau a unei obligaţii de a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi 
monetare. Exemplele includ: sumele plătite în avans pentru bunuri şi servicii; 
imobilizări necorporale; stocuri; imobilizări corporale; şi provizioanele care urmează a 
fi decontate prin furnizarea unui activ nemonetar.

    Dispoziţii tranzitorii
    316. - (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, sumele 
reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se 
preiau în conturile 4093 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" şi 4094 
"Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale", la valoarea rezultată din evaluarea 
efectuată la 31 decembrie 2014, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.    (2) Începând cu data de 1 
ianuarie 2015, sumele înregistrate în conturile menţionate la alin. (1), precum şi cele 
reflectate în conturile 409 "Furnizori - debitori" şi 419 "Clienţi - creditori", nu mai 
fac obiectul evaluării în funcţie de cursul valutar, la finele lunii, respectiv la finele 
exerciţiului financiar.

    316^1. - Prevederile pct. 316 alin. (2) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută 
acordate entităţilor afiliate, asociate şi entităţilor controlate în comun, respectiv 
încasate de la acestea.
    ----------
    Pct. 316^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Operaţiuni în valută
    317. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, o tranzacţie în valută este o 
tranzacţie care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda 
naţională (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:
    a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută;
    b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmează să fie plătite 
sau încasate sunt exprimate în valută; sau
    c) achiziţionează sau cedează într-o altă manieră active, contractează sau achită 
datorii exprimate în valută.
    (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre două monede.
    (3) Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultă din conversia unui anumit 
număr de unităţi ale unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite.

    318. - În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, 
creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul 
unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.
    319. - O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb 
valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.
    320. - (1) Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valută 
se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, 
din data subscrierii.
    (2) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la 
data vărsării capitalului social în valută se înregistrează la venituri sau cheltuieli 
din diferenţe de curs valutar, după caz.
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    321. - (1) În cazul datoriilor de leasing financiar în valută, acestea se 
înregistrează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a 
României la data acordării finanţării. În situaţia în care data acordării finanţării este 
zi nebancară, la calculul diferenţelor de curs valutar aferente se va avea în vedere 
cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi 
bancară anterioară acesteia.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul datoriilor de leasing financiar în 
lei, cu decontare în funcţie de cursul unei valute.

    322. - (1) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi 
datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate 
iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate 
trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de 
curs valutar.
    (2) Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi 
luni în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea 
lună. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o lună ulterioară, 
diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare lună, care intervine până în luna 
decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în 
cursul fiecărei luni.

    323. - (1) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi 
datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost 
înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt înregistrate în 
contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli 
financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi luni în 
care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea lună.
    (2) Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o lună ulterioară, diferenţa 
recunoscută în fiecare lună, care intervine până în luna decontării, se determină ţinând 
seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei luni.

    324. - Prevederile pct. 317-323 se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în 
străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor 
juridice cu sediul în România, inclusă în situaţiile financiare anuale ale persoanei 
juridice române.
    325. - (1) La finele fiecărei luni, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la 
cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima 
zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în 
contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
    (2) Pentru ultima zi a lunii se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în 
valută, cât şi evaluarea lunară la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se:
    a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a lunii, cursul de 
schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară 
anterioară operaţiunii;
    b) cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din 
ultima zi bancară a lunii în cauză, pentru evaluarea creanţelor şi datoriilor în valută, 
a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de 
stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul 
lunii.

    (3) Prevederile prezentului punct se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, 
diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau 
alte cheltuieli financiare, după caz.

    326. - Evaluarea prevăzută la pct. 325 se aplică şi în cazul:
    a) creanţelor, respectiv al datoriilor, reflectate în conturile 481 "Decontări între 
unitate şi subunităţi" şi 482 "Decontări între subunităţi" de subunităţile din România, 
care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, provenind din relaţiile cu 
persoana juridică căreia îi aparţin aceste subunităţi, respectiv cu alte subunităţi ale 
aceleiaşi persoane juridice;
    b) depozitelor bancare constituite în valută (conturile 267 "Creanţe imobilizate" şi 
508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate").

    327. - În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creanţele şi 
datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, 
sunt asimilate creanţelor şi datoriilor în lei.
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    328. - La scăderea din evidenţă a creanţelor şi datoriilor ale căror termene de 
încasare sau de plată sunt prescrise, entităţile trebuie să demonstreze că au fost 
întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.
    329. - (1) Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe 
se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, 
în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi 
externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.
    (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi, se grupează distinct datoriile şi 
creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate.

    330. - (1) În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în 
care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 "Clienţi", 707 
"Venituri din vânzarea mărfurilor", 607 "Cheltuieli privind mărfurile" şi 371 "Mărfuri". 
În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul 
financiar precedent, corecţia se înregistrează la data bilanţului în contul 418 "Clienţi 
- facturi de întocmit", respectiv contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi se 
reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă 
sumele respective se cunosc la data bilanţului. Tratamentul TVA în aceste situaţii este 
cel prevăzut de legislaţia în domeniu.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul returului de produse finite vândute, 
corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 7015 "Venituri din vânzarea produselor 
finite", 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi 345 "Produse 
finite".

    331. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 
"Clienţi incerţi sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, 
pentru alte creanţe decât clienţii).
    332. - (1) În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se 
evaluează la valoarea probabilă de încasat.
    (2) Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate 
se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai 
poate recupera.

    333. - (1) Creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la 
costul de achiziţie (articol contabil 461 "Debitori diverşi" = 462 "Creditori diverşi"). 
Valoarea nominală a creanţelor astfel preluate se evidenţiază în afara bilanţului (contul 
809 "Creanţe preluate prin cesionare").
    (2) În cazul achiziţiei unui portofoliu de creanţe, costul de achiziţie se alocă 
pentru fiecare creanţă astfel preluată.
    (3) În cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare 
decât costul de achiziţie al creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi 
costul de achiziţie se înregistrează la venituri (contul 758 "Alte venituri din 
exploatare"/analitic distinct) la data încasării.
    (4) În cazul în care cesionarul cedează creanţa faţă de debitorul preluat, acesta 
recunoaşte în contabilitate la data cedării:
    a) o cheltuială (contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"), dacă costul 
de achiziţie al creanţei cedate este mai mare decât preţul de cesiune al acesteia; sau
    b) un venit (contul 758 "Alte venituri din exploatare"/analitic distinct), dacă 
preţul de cesiune al creanţei cedate este mai mare decât costul de achiziţie al acesteia.

    334. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, 
sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile 
de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de 
salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit 
legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru 
munca prestată.
    335. - (1) În vederea înregistrării primelor reprezentând participarea personalului 
la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaşte ca provizion costul previzionat 
al acestora atunci şi numai atunci când:
    a) entitatea are o obligaţie legală sau implicită de a face astfel de plăţi ca 
rezultat al evenimentelor anterioare; şi
    b) poate fi făcută o estimare certă a obligaţiei.
    (2) O obligaţie curentă există atunci, şi numai atunci, când entitatea nu are o altă 
alternativă realistă decât să efectueze aceste plăţi.
    (3) În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime 
reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub 
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formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmează a 
fi reluat la venituri în exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime.

    336. - (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, 
potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, 
alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
    (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont 
distinct, pe persoane.

    337. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, 
chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii 
alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare 
a unor relaţii contractuale.
    338. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului până la sfârşitul exerciţiului 
financiar (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume 
care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, dar care 
urmează a fi plătite/încasate în exerciţiul financiar următor, se înregistrează ca alte 
datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
    (2) Concediile de odihnă se înregistrează pe seama datoriilor atunci când suma lor 
este comensurată în baza statelor de salarii sau a altor documente care să justifice suma 
respectivă. În lipsa acestora, sumele reprezentând concedii de odihnă se recunosc pe 
seama provizioanelor. Prevederile prezentului alineat referitoare la recunoaşterea unor 
obligaţii faţă de salariaţi, pe seama datoriilor sau a provizioanelor, se aplică şi în 
cazul bonusurilor acordate angajaţilor.
    (2^1) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere 
prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora.
    ----------
    Alin. (2^1) al pct. 338 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    (3) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de 
uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, 
amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, 
şi alte creanţe faţă de personalul entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură 
cu personalul.

    339. - (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entităţii (sau alte 
instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor sunt înregistrate distinct 
(contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"), în 
contrapartida conturilor de capitaluri proprii (1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub 
forma instrumentelor de capitaluri proprii"), la valoarea justă a respectivelor 
instrumente de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoaşterea 
cheltuielilor aferente muncii prestate de angajaţi are loc în momentul prestării 
acesteia.
    (2) Data acordării beneficiilor reprezintă data la care entitatea şi angajaţii 
beneficiari ai respectivelor instrumente înţeleg şi acceptă termenii şi condiţiile 
tranzacţiei, cu menţiunea că, dacă respectivul acord face obiectul unui proces de 
aprobare ulterioară (de exemplu, de către acţionari), data acordării beneficiilor este 
data la care este obţinută respectiva aprobare.
    (3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intră în drepturi 
imediat, la data acordării beneficiilor, angajaţilor nu li se cere să finalizeze o 
perioadă specificată de servicii înainte de a avea dreptul necondiţionat asupra 
respectivelor instrumente de capitaluri proprii şi, în absenţa unei dovezi privind 
contrariul, entitatea va considera că serviciile prestate în schimbul instrumentelor de 
capitaluri proprii au fost deja primite. În acest caz, cheltuielile aferente se 
înregistrează integral, la momentul respectiv, în contrapartidă cu conturile de 
capitaluri proprii.
    (4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intră în drepturi numai 
după îndeplinirea de către angajaţi a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile 
aferente sunt înregistrate pe măsura prestării serviciilor, pe parcursul perioadei pentru 
satisfacerea condiţiilor de intrare în drepturi, în contrapartidă cu conturile de 
capitaluri proprii. Suma înregistrată drept cheltuieli va avea în vedere estimarea 
numărului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra în drepturi, iar această 
estimare trebuie revizuită dacă informaţiile ulterioare indică faptul că numărul de 
instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra în drepturi este diferit faţă de 
estimările precedente, astfel încât, la data intrării în drepturi, estimarea respectivă 
să fie egală cu numărul de instrumente de capitaluri proprii care intră în drepturi.
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    340. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde 
obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de 
sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.
    (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele 
următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe 
sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la 
primele de asigurare voluntară de sănătate.

    341. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: 
impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura 
salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
    341^1.      (1)  Asistenţa acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul 
decontărilor cu bugetul statului.
    (2) Asistenţa guvernamentală reprezintă acţiunile întreprinse de guvern cu scopul de 
a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau unei categorii de entităţi care 
îndeplinesc anumite criterii. În înţelesul prezentelor reglementări, asistenţa 
guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale 
guvernului care influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi 
punerea la dispoziţie de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor 
constrângeri comerciale entităţilor concurente.
    (3) Guvernul are semnificaţia prevăzută la pct. 478 alin. (2).

 (la 01-02-2017 Sectiunea 4.6  din  Capitolul 4  a fost completata de Punctul 8, 
Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
86 din 31 ianuarie 2017) 

    342. - (1) Impozitul pe profit/venit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita 
sumei neplătite.
    (2) Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept 
creanţă.
    (3) Impozitul pe profit, precum şi celelalte impozite pentru care legislaţia fiscală 
prevede efectuarea de plăţi anticipate se reflectă distinct în contabilitate, pe seama 
cheltuielilor şi a conturilor de datorii, cu evidenţierea separată a achitării 
contravalorii acestora.

    343. - Taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile din România şi pentru livrările 
de bunuri sau prestările de servicii efectuate în România se determină şi se 
înregistrează în contabilitate potrivit legii.
    344. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în 
contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    345. - La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor 
locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, vărsămintele 
din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de 
transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi 
taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi 
vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    346. - (1) Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în 
contabilitate în conturi distincte.
    (2) Atunci când datoriile în valută aferente anumitor obiective sau lucrări finanţate 
din subvenţii sunt achitate direct de către autorităţile care gestionează fondurile, din 
sumele reprezentând acele subvenţii, fără ca aceste sume să tranziteze conturile 
entităţii, în contabilitate se reflectă atât datoria în valută, cât şi creanţa din 
subvenţii corespunzătoare.
    Dacă la sfârşitul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii faţă de 
furnizori şi creanţe din subvenţii în valută prezintă sold, acestea se evaluează similar 
oricărui element monetar în valută, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare 
aferente să nu influenţeze rezultatul acelei luni, respectiv perioade.
    În toate cazurile se va urmări ca modul de contabilizare a operaţiunilor să respecte 
clauzele cuprinse în contractele încheiate şi legislaţia în vigoare.

    (3) În cazul achiziţiilor în valută, finanţate din sume nerambursabile, decontate de 
operatorii economici, în calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferenţele de curs 
valutar, favorabile sau nefavorabile, se decontează cu instituţia finanţatoare dacă 
există clauze în acest sens, cuprinse în contractele încheiate, sau prevederi în actele 
normative aplicabile. Diferenţele respective se înregistrează în conturi de debitori 
diverşi sau creditori diverşi, în relaţie cu alte venituri financiare, respectiv alte 
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cheltuieli financiare, după caz.
    (4) Prevederile de la alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul datoriilor exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.

    347. - Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu 
acţionarii/asociaţii cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi 
perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei 
creditoare, precum şi decontările între acţionari/asociaţi şi entitate privind capitalul 
social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii/asociaţii şi, de 
asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în 
cazul asocierilor în participaţie.
    348. - (1) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate 
după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu 
trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând 
dividende, respectiv, vărsăminte la buget vor fi reflectate în conformitate cu 
prevederile subsecţiunii 4.13.5 "Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, 
repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile".
    (2) Cota-parte din profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui asociat constituie 
dividend.

    349. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia 
entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează 
în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 "Acţionari/asociaţi - conturi 
curente", respectiv contul 4558 "Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente").
    350. - Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul 
propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori 
diverşi.
    351. - (1) Cheltuielile plătite/de plătit şi veniturile încasate/de încasat în 
exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se 
înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 "Cheltuieli 
înregistrate în avans") sau venituri în avans (contul 472 "Venituri înregistrate în 
avans"), după caz.
    (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi 
venituri: chirii, abonamente, asigurări şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv 
veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor 
următoare.
    (3) În contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează, de asemenea, 
achiziţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi certificate verzi, 
efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, 
urmând a se recunoaşte drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmează a se 
utiliza.
    (4) Onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi 
pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans. Cheltuielile în 
avans urmează să se recunoască la cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare 
a împrumuturilor respective.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică pentru operaţiunile în derulare la data 
trecerii la aplicarea prezentelor reglementări.

    352. - (1) Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile 
corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, 
provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare". Sumele 
înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel 
mult trei luni de la data constatării.
    (2) Entităţile care înregistrează sold la contul 473 "Decontări din operaţiuni în 
curs de clarificare" la sfârşitul exerciţiului financiar prezintă în notele explicative 
informaţii privind natura operaţiunilor în curs de clarificare.

    353. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul 
grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se 
reflectă ajustări pentru pierdere de valoare.

    SECŢIUNEA 4.7
    Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere
    354. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate 
în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara 
bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.
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    (2)  În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) 
acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; 
valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori 
scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în 
folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte 
scontate neajunse la scadenţă; bunuri proprietate publică primite în administrare, 
concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, 
societăţi; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de 
recunoaştere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la 
scadenţă; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o 
valoare şi, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere, precum şi alte 
valori.
 (la 23-01-2018 Alineatul (2) din Punctul 354. , Sectiunea 4.7 , Capitolul 4  a fost 
modificat de Punctul 1, Articolul 13 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat 
în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 

    355. - (1) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu 
chirie, precum şi bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condiţiile 
de recunoaştere ca active se reflectă în conturi în afara bilanţului (contul 8038 «Bunuri 
primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare»).

    (2)  La sfârşitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, 
bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 
8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare

 (la 23-01-2018 Punctul 355. din Sectiunea 4.7 , Capitolul 4  a fost modificat de Punctul 
2, Articolul 13 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL 
nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 

    356. - În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate 
informaţii referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului.
    357. - În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele contingente 
(contul 807 "Active contingente"), respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii 
contingente").
    358. - (1) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor 
evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin 
apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi 
în totalitate sub controlul entităţii.
    Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un 
litigiu în instanţă (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al 
cărui rezultat este incert.
    (2) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau 
neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele 
contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în 
notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii 
economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece 
ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se 
realizeze niciodată.
    (3) În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un 
activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.
    (4) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea 
corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea 
de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute 
în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, 
dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în 
notele explicative activul contingent.

    359. - (1) O datorie contingentă este:
    a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior 
datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia 
unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub 
controlul entităţii; sau
    b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei 
bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:
    -  nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei 
datorii; sau
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    -  valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

    (2) O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă, aceasta fiind 
prezentată în notele explicative.
    (3) În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, 
partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă.
    (4) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit 
probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră 
că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie 
contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile 
financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, 
cu excepţia cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.
    (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:
    a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate 
estimări corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este 
probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi
    b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:
    -  obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o 
obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau
    -  obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ 
(deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii pentru 
stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a 
valorii obligaţiei).

    SECŢIUNEA 4.8
    Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
    360. - (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi 
datorie curentă, atunci când:
    a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al 
entităţii; sau
    b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.
    (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

    361. - (1) Atunci când o entitate încalcă, la sau înainte de finalul perioadei de 
raportare, o prevedere dintr-un acord de împrumut pe termen lung şi această încălcare are 
drept efect faptul că datoria devine exigibilă la cerere, datoria este clasificată drept 
curentă, inclusiv în situaţia în care creditorul a fost de acord, după perioada de 
raportare şi înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru emitere, să nu 
ceară plata ca urmare a încălcării acesteia. O entitate clasifică datoria drept curentă 
deoarece la finalul perioadei de raportare ea nu are un drept necondiţionat de a-şi amâna 
decontarea pentru cel puţin douăsprezece luni după acea dată.
    (2) Totuşi, entitatea clasifică datoria ca datorie pe termen lung în cazul în care 
creditorul a fost de acord, până la finalul perioadei de raportare, să ofere o perioadă 
de graţie care să se încheie la cel puţin douăsprezece luni după perioada de raportare, 
în cadrul căreia entitatea poate rectifica abaterea şi în timpul căreia creditorul nu 
poate cere rambursarea imediată.

    362. - Dacă o entitate preconizează şi are posibilitatea să refinanţeze sau să 
reînnoiască o obligaţie pentru cel puţin douăsprezece luni după perioada de raportare 
conform unei facilităţi de împrumut existente, ea clasifică obligaţia ca fiind pe termen 
lung chiar dacă, în caz contrar, ar fi trebuit să fie achitată într-o perioadă mai 
scurtă. În situaţiile în care refinanţarea sau reînnoirea obligaţiei nu ar fi la îndemâna 
entităţii (de exemplu atunci când nu există un acord de refinanţare), entitatea nu ia în 
calcul potenţialul de refinanţare a obligaţiei şi clasifică obligaţia drept curentă.
    363. - În ceea ce priveşte împrumuturile clasificate ca datorii curente, dacă 
următoarele evenimente au loc între finalul perioadei de raportare şi data când 
situaţiile financiare sunt autorizate pentru emitere, acele evenimente sunt prezentate ca 
evenimente ce nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare:
    a) refinanţarea pe termen lung;
    b) rectificarea unei încălcări a unui acord de împrumut pe termen lung; şi
    c) acordarea de către creditor a unei perioade de graţie pentru a rectifica o abatere 
dintr-un acord de împrumut pe termen lung care se termină la cel puţin douăsprezece luni 
după perioada de raportare.

    SECŢIUNEA 4.9
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    Datorii pe termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
    364. - Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe 
următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a 
acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate, 
entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun, alte împrumuturi şi datorii 
asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.
    365. - (1) Atunci când suma de rambursat pentru o datorie este mai mare decât suma 
primită, diferenţa se înregistrează într-un cont distinct (169 "Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor şi a altor datorii"). Aceasta trebuie prezentată în bilanţ, ca o corecţie 
a datoriei corespunzătoare, precum şi în notele explicative.
    (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare 
exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de 
rambursare a datoriei (articol contabil 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea 
primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii" = 169 "Prime privind 
rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii").

    366. - Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea 
obligaţiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct 
împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile.
    367. - Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare sunt cele determinate 
de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor încheiate de entitate.
    368. - Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung 
purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 
12 luni de la data bilanţului, dacă:
    a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi
    b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat 
înainte de data bilanţului.

    SECŢIUNEA 4.10
    Provizioane
    4.10.1. Recunoaşterea provizioanelor
    369. - (1) Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar 
definită şi care la data bilanţului este probabil să existe sau este cert că vor exista, 
dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.
    (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie 
luate în considerare toate informaţiile disponibile.

    370. - (1) La data bilanţului, valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună 
estimare a cheltuielilor probabile sau, în cazul unei obligaţii, a sumei necesare pentru 
stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric 
sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
    (2) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile 
estimate.

    371. - Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
    372. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare 
deoarece aceste pierderi viitoare nu corespund definiţiei unei datorii şi nu sunt 
îndeplinite criteriile de recunoaştere a provizioanelor.
    (2) Previzionarea unor pierderi viitoare din exploatare indică faptul că anumite 
active de exploatare ar putea fi depreciate. Ca urmare, entitatea testează aceste active 
pentru depreciere.

    373. - Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
    374. - (1) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
    -  o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
    -  este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia 
respectivă; şi
    -  poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.
    Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
    (2) O obligaţie curentă este o obligaţie legală sau implicită.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări:
    a) o obligaţie legală este obligaţia care rezultă:
    -  dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);
    -  din legislaţie; sau
    -  din alt efect al legii;

    b) o obligaţie implicită (de exemplu, obligaţia prin care o entitate se angajează să 
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efectueze plăţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultă 
din acţiunile unei entităţi în cazul în care:
    -  prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-
o declaraţie suficient de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că îşi asumă 
anumite responsabilităţi; şi
    -  ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele 
responsabilităţi.

    375. - (1) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din 
credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de 
incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare 
stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
    a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau 
serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate 
sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi
    b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au 
fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, 
facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile 
datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este 
necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de 
incertitudine este - în general - mult mai redus decât în cazul provizioanelor.
    (2) Angajamentele entităţilor sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor 
rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt 
raportate separat.

    376. - (1) Se recunosc provizioane doar pentru acele obligaţii generate de evenimente 
anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul 
de desfăşurare a activităţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt amenzile sau 
costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele 
generând ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice, indiferent de acţiunile 
viitoare ale entităţii. Similar, o entitate recunoaşte un provizion pentru costurile de 
închidere a unei instalaţii petroliere, cu condiţia ca respectiva entitate să remedieze 
daunele produse deja.
    (2) Dacă o entitate poate intenţiona sau poate avea nevoie, datorită presiunilor de 
ordin comercial sau cerinţelor de ordin legal, să efectueze cheltuieli pentru a putea 
acţiona într-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de echipamente care să elimine 
poluarea), ea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni, de exemplu, prin 
modificarea procedeului de fabricaţie. Ca urmare, entitatea nu are o obligaţie curentă 
aferentă acelei cheltuieli viitoare şi, deci, nu va recunoaşte niciun provizion.

    4.10.2. Categorii de provizioane
    377. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
    a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte 
cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;
    c) dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
    d) acţiunile de restructurare;
    e) pensii şi obligaţii similare;
    f) impozite;
    g) terminarea contractului de muncă;
    h) prime ce urmează a se acorda personalului în funcţie de profitul realizat, 
potrivit prevederilor legale sau contractuale;
    i) provizioane în legătură cu acorduri de concesiune;
    j) provizioane pentru contracte cu titlu oneros;
    k) alte provizioane.
    (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau 
obiectul pentru care au fost constituite.

    378. - Tratamentul provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor corporale este 
prevăzut la subsecţiunea 4.4.3 "Imobilizări corporale" din prezentele reglementări.

    Provizioane pentru restructurare
    379. - (1) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele 
situaţii:
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    a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii;
    b) închiderea unor sedii ale entităţii;
    c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de 
conducere;
    d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul 
activităţilor entităţii.
    (2) În cazul în care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru 
restructurare se recunoaşte atât în situaţiile financiare anuale individuale ale 
entităţii din grup afectate de restructurare, cât şi în cele consolidate.
    (3) Provizioanele de restructurare, în cazul unei obligaţii legale, se constituie cu 
respectarea condiţiilor generale de recunoaştere a provizioanelor şi a prevederilor 
legale.
    (4) O entitate are o obligaţie implicită care determină constituirea unui provizion 
pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile generale de recunoaştere a 
provizioanelor şi entitatea:
    a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care să stipuleze cel 
puţin:
    -  activitatea sau partea de activitate la care se referă;
    -  principalele locaţii afectate de planul de restructurare;
    -  numărul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea 
activităţii, distribuţia şi posturile acestora;
    -  cheltuielile implicate; şi
    -  data de la care se va implementa planul de restructurare; şi

    b) a provocat celor afectaţi o aşteptare că va realiza restructurarea prin începerea 
implementării acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor 
afectaţi de acesta.
    În cazul în care o entitate începe un plan de restructurare sau anunţă principalele 
sale caracteristici celor afectaţi numai după data bilanţului, dacă restructurarea este 
semnificativă şi neprezentarea ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor 
luate pe baza situaţiilor financiare, este necesară prezentarea de informaţii în acest 
sens.

    380. - (1) Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe 
generate de restructurare, şi anume cele care:
    -  sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi
    -  nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii.
    (2) Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele 
legate de:
    -  recalificarea sau mutarea personalului permanent;
    -  marketing; sau
    -  investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie.
    Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activităţii nu reprezintă 
datorii de restructurare la data bilanţului.

    Provizioane pentru pensii
    381. - (1) Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de 
entitate după ce angajaţii au părăsit entitatea. Acestea se constituie atunci când 
entitatea are prevăzută prin actul constitutiv sau contractul de muncă obligaţia 
achitării unor sume cu titlu de pensie, după ce angajaţii au părăsit entitatea. La 
constituirea acestor provizioane se vor avea în vedere şi prevederile legislaţiei în 
vigoare.
    (2) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte, de regulă, de către 
specialişti în domeniu. La determinarea lor se ţine seama de vârsta, vechimea în muncă şi 
rotaţia personalului în cadrul entităţii.
    (3) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase 
până la pensie.

    Provizioane pentru impozite
    382. - (1) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de 
plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu sunt 
reflectate ca datorie în relaţia cu statul.
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    (2) Aceste provizioane se constituie, de exemplu pentru: diferenţe de impozite 
rezultate din operaţiuni de control nefinalizate; impozite pentru care entitatea are 
deschise procese în instanţă; rezerve din facilităţi fiscale sau alte rezerve pentru care 
în legislaţia fiscală există prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum şi în 
alte situaţii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit.

    Provizioane pentru terminarea contractului de muncă
    383. - (1) Provizioanele pentru terminarea contractului de muncă se constituie pentru 
obligaţiile asumate de entitate în relaţie cu angajaţii, pentru terminarea contractului 
de muncă de exemplu, obligaţii rezultate din contractul colectiv de muncă, de a plăti o 
sumă în corelare cu numărul de ani lucraţi în entitate.
    (2) Aceste provizioane se recunosc atunci când există certitudinea achitării lor 
într-o perioadă previzibilă de timp.

    Provizioane în legătură cu acorduri de concesiune
    384. - În cazul în care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o 
obligaţie contractuală de a întreţine infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau 
de a aduce infrastructura într-o anumită stare înainte de a fi predată concedentului la 
sfârşitul acordului de serviciu, drept obligaţii de îndeplinit ca o condiţie a licenţei 
primite, aceste obligaţii contractuale de a întreţine sau de a reabilita infrastructura 
se recunosc drept provizion şi se evaluează la cea mai bună estimare a cheltuielii care 
ar fi necesară pentru a deconta obligaţia actuală la data bilanţului.

    Provizioane pentru contracte cu titlu oneros
    385. - (1) Dacă o entitate are un contract cu titlu oneros, obligaţia contractuală 
actuală prevăzută în contract trebuie recunoscută şi evaluată ca provizion.
    (2) Un contract cu titlu oneros reprezintă un contract în care costurile inevitabile 
aferente îndeplinirii obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile economice 
preconizate a fi obţinute din contractul în cauză. Costurile inevitabile ale unui 
contract reflectă costul net de ieşire din contract, adică valoarea cea mai mică dintre 
costul îndeplinirii contractului şi eventualele compensaţii sau penalităţi generate de 
neîndeplinirea contractului.
    (3) Înainte de a constitui un provizion separat pentru un contract cu titlu oneros, o 
entitate recunoaşte orice pierdere din deprecierea activelor alocate contractului în 
cauză.

    Alte provizioane
    386. - (1) În categoria altor provizioane se includ provizioane constituite pentru:
    -  alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau 
persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare, pensii sau 
terminarea contractului de muncă;
    ----------
    Prima liniuţă a alin. (1) al pct. 386 a fost modificată de pct. 21 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

    -  cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător pentru: protejarea aerului; 
gestiunea apelor uzate; gestiunea deşeurilor, protejarea solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă; protejarea biodiversităţii şi a peisajului; alte activităţi de 
protejare a mediului înconjurător;
    -  obligaţii asumate în comun cu o terţă parte etc.
    (2) Provizioanele incluse la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele 
explicative, dacă acestea sunt semnificative.

    4.10.3. Evaluarea provizioanelor
    387. - (1) Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună 
estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
    (2) Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma 
pe care o entitate ar plăti-o, în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data 
bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe părţi la acel moment.
    (3) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea 
provizionului reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare 
pentru stingerea obligaţiei. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, 
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datorită valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieşiri de resurse care apar 
la scurt timp de la data bilanţului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor 
ieşiri de resurse de aceeaşi valoare, dar care apar mai târziu.
    (4) Cheltuielile cu actualizarea provizioanelor reprezintă cheltuieli financiare 
(cont 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor").
    (5) Actualizarea provizioanelor se efectuează de către persoane specializate, la 
sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar pentru care se impune o asemenea actualizare. Rata 
de actualizare utilizată trebuie să reflecte evaluările curente pe piaţă ale valorii-timp 
a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei.

    388. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru 
a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei 
obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin 
reluare la venituri.
    (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial 
recunoscute. Prin urmare, numai cheltuielile aferente provizionului iniţial pot fi 
acoperite din provizion. Acoperirea unor cheltuieli dintr-un provizion care a fost 
recunoscut iniţial pentru alt scop ar ascunde impactul a două evenimente diferite.
    (3) Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, 
tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală.

    4.10.4. Rambursări în legătură cu provizioanele
    389. - Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în 
considerare în evaluarea unui provizion, chiar dacă cedarea preconizată este strâns 
legată de evenimentul care generează constituirea provizionului. Entitatea recunoaşte 
câştigurile din cedările preconizate de active în conformitate cu prevederile de la 
subsecţiunea 4.4.3 "Imobilizări corporale".
    390. - În cazul în care preconizează că o terţă parte îi va rambursa, integral sau 
parţial, cheltuielile necesare pentru decontarea unui provizion, o entitate trebuie să 
recunoască rambursarea dacă şi numai dacă există dovezi clare că va primi rambursarea în 
cazul în care îşi onorează obligaţia. Rambursarea trebuie tratată ca un activ separat. 
Suma recunoscută ca rambursare nu trebuie să depăşească valoarea provizionului.
    391. - (1) Uneori, o entitate poate solicita unei alte părţi să plătească, integral 
sau parţial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion (de exemplu, în temeiul 
unor contracte de asigurare, al unor clauze de despăgubire sau al unor garanţii oferite 
de furnizori). Cealaltă parte poate fie să ramburseze sumele plătite de entitate, fie să 
plătească direct sumele în cauză.
    (2) În majoritatea situaţiilor, entitatea va rămâne responsabilă pentru toată suma în 
cauză, astfel încât, în cazul în care cealaltă parte nu plăteşte din orice motiv, 
entitatea este cea care trebuie să plătească întreaga sumă. În astfel de situaţii, 
entitatea recunoaşte un provizion pentru întreaga valoare a datoriei şi un activ separat 
pentru rambursarea preconizată, în momentul în care are dovezi că va primi suma în cauză 
dacă îşi onorează obligaţia.
    (3) În anumite situaţii, dacă terţa parte nu efectuează plata, entitatea nu va fi 
răspunzătoare pentru sumele în cauză. În astfel de cazuri, entitatea nu este 
răspunzătoare pentru costurile în cauză şi acestea nu sunt incluse în provizion.

    SECŢIUNEA 4.11
    Subvenţii
    392. - (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi 
subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, 
agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.
    (2) Subvenţiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi: 
subsidii, alocaţii, prime sau transferuri.
    (3) Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor 
transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, 
cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile 
exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod 
rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot 
distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii.

 (la 01-02-2017 Sectiunea 4.11  din  Capitolul 4  a fost completata de Punctul 9, 
Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
86 din 31 ianuarie 2017) 
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    393. - În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:
    -  subvenţii guvernamentale;
    -  împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
    -  alte sume primite cu caracter de subvenţii.

    394. - (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea 
cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau 
să achiziţioneze active imobilizate.
    (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar 
(de exemplu, o imobilizare corporală), caz în care subvenţia şi activul sunt 
contabilizate la valoarea justă.
    (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru 
investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi 
necorporale.

    395. - Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele 
pentru active.
    396. - (1) Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea 
justă, nu trebuie recunoscute până când nu există suficientă siguranţă că:
    a) entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor; şi
    b) subvenţiile vor fi primite.
    (2) Doar primirea unei subvenţii nu furnizează ea însăşi dovezi concludente că toate 
condiţiile ataşate acordării subvenţiei au fost sau vor fi îndeplinite.
    (3) Recunoaşterea veniturilor din subvenţii se efectuează cu respectarea clauzelor 
care au stat la baza acordării lor.

    397. - (1) Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine distinct, pe 
fiecare proiect, sursă de finanţare, potrivit contractelor încheiate, fără a se întocmi 
situaţii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.
    (2) Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile 
aferente se procedează astfel:
    a) din punctul de vedere al contului de profit şi pierdere:
    -  în cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile după natura lor;
    -  la sfârşitul lunii se evidenţiază la venituri subvenţiile corespunzătoare 
cheltuielilor efectuate;

    b) din punctul de vedere al bilanţului:
    -  creanţa din subvenţii se recunoaşte în corespondenţă cu veniturile din subvenţii, 
dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenţii, sau pe seama 
veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;
    -  periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate 
sau pe baza altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă sumele cuvenite, se 
procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii.

    398. - (1) Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale 
perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le 
compenseze.
    (2) În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli 
care nu au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei 
perioade curente.

    399. - (1) În cele mai multe situaţii, perioadele de-a lungul cărora o entitate 
recunoaşte cheltuielile legate de o subvenţie guvernamentală sunt uşor identificabile. 
Astfel, subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la 
venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile 
legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi 
pierdere pe parcursul perioadelor şi în proporţia în care amortizarea acelor active este 
recunoscută.
    (2) În cazul subvenţiilor a căror acordare este legată de activitatea de producţie 
sau prestări de servicii, recunoaşterea acestora pe seama veniturilor se efectuează 
concomitent cu recunoaşterea cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi acoperită 
din aceste subvenţii.
    (3) O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru 
cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar 
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imediat entităţii, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul 
de profit şi pierdere în perioada în care devine creanţă.
    (4) În anumite circumstanţe, o subvenţie guvernamentală poate fi acordată în scopul 
oferirii de ajutor financiar imediat unei entităţi. Astfel de subvenţii pot fi limitate 
la o anumită entitate şi pot să nu fie disponibile unei categorii întregi de beneficiari. 
În acest caz, recunoaşterea subvenţiei în contul de profit şi pierdere are loc în 
perioada în care entitatea îndeplineşte condiţiile pentru primirea subvenţiei.

    400. - Entitatea prezintă în notele explicative informaţii referitoare la subvenţiile 
primite, destinaţia acestora şi elementele care justifică îndeplinirea condiţiilor 
necesare pentru acordarea subvenţiilor.
    401. - Subvenţiile legate de terenuri pot impune, prin contractele încheiate, 
îndeplinirea anumitor obligaţii. În acest caz, subvenţiile se recunosc drept venituri pe 
parcursul perioadelor în care sunt suportate costurile îndeplinirii respectivelor 
obligaţii. De exemplu, o subvenţie pentru teren poate fi condiţionată de construirea unei 
clădiri pe terenul respectiv. În acest caz, subvenţia se recunoaşte în contul de profit 
şi pierdere pe parcursul duratei de viaţă a clădirii.
    402. - (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi 
rezerve deoarece acestea reprezintă sume acordate sub rezerva îndeplinirii anumitor 
condiţii de către societate.
    (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se 
înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca 
venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"). Venitul amânat se înregistrează 
ca venit curent în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu 
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
    (3) Veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se 
prezintă în contul de profit şi pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar celelalte 
venituri din subvenţii se prezintă în contul de profit şi pierdere ca o corecţie a 
cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri, potrivit 
structurii prevăzute în acest sens.

    403. - În cazul terenurilor şi clădirilor pentru care s-au primit subvenţii şi au 
făcut obiectul unei cedări parţiale, la scoaterea din evidenţă a acestora subvenţia 
aferentă părţii cedate se transferă la venituri, corespunzător valorii contabile a 
terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă.
    404. - (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin 
reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.
    (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează prin reducerea 
veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
    (3) În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un 
asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat 
ca o cheltuială.
    (4) O entitate prezintă în notele explicative informaţii privind condiţiile care nu 
au fost îndeplinite în legătură cu subvenţiile guvernamentale şi obligaţiile ce derivă 
din neîndeplinirea acestora.

    SECŢIUNEA 4.12
    Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor 
privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi
    405. - (1) Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de 
imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de 
imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau 
pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, 
evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective ca venit amânat în 
contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi".
    (2) Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit şi pierdere 
pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor respective.

    406. - (1) În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea 
cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale 
de natura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 "Concesiuni, brevete, 
licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"/analitic distinct.
    (2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe 
perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă această 
durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea 
durată, pe durata de viaţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum.
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    407. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 406 se aplică şi în cazul 
cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte 
utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea 
la reţelele respective de distribuţie.    (2) În toate cazurile se vor avea în vedere 
clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi.

    SECŢIUNEA 4.13
    Capitaluri proprii
    408. - Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor 
asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii 
cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, 
rezultatul exerciţiului financiar.
    409. - La elaborarea situaţiilor financiare, entităţile adoptă conceptul financiar de 
capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu 
capitalurile proprii ale entităţii.
    4.13.1. Capital
    410. - Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., în 
funcţie de forma juridică a entităţii.
    411. - Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare, nu se 
evidenţiază în conturi bilanţiere. La cedarea bunurilor respective, entităţile care au 
evidenţiate aceste bunuri în conturi de imobilizări, în corespondenţă cu contul 1016 
"Patrimoniul public", scot din evidenţă imobilizările prin diminuarea patrimoniului 
public, cu aprobarea organelor competente.
    412. - (1) Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în 
contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor 
justificative privind vărsămintele de capital.
    (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, 
cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi 
vărsate.
    (3) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la 
majorarea capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea 
rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.
    (4) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea 
capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi 
sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari 
sau asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii 
precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.
    (5) Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu 
modifică capitalul social, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În 
toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza 
hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    413. - Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o 
corecţie a capitalului propriu.
    414. - (1) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, 
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii 
(acţiuni, părţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. 
Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută 
direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în bilanţ, respectiv Situaţia 
modificărilor capitalului propriu, astfel:
    -  câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau 
anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
    -  pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii".
    (2) Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, 
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii 
diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării 
contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, 
după caz.
    (3) Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca 
diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor 
de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi valoarea 
lor de răscumpărare.
    (4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca 
diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul 
lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate şi 

Pagina 95



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valoarea lor nominală.
    (5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt 
reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii") atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor 
ca imobilizări necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire").
    (6) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, 
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" 
poate fi acoperit din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor proprii, 
potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.

    415. - În notele explicative trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile 
care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii.
    416. - În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea 
absorbită în capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu 
ocazia preluării elementelor de bilanţ ale societăţii absorbite, în contul 1095 "Acţiuni 
proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă".

    4.13.2. Prime legate de capital
    417. - (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi 
de conversie.
    (2) Conturile corespunzătoare primelor legate de capital pot avea numai sold 
creditor.
    (3) Prima de emisiune se determină ca diferenţă între preţul de emisiune de noi 
acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora.
    (4) Prima de fuziune se determină ca diferenţă între valoarea aportului rezultat din 
fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante.
    (5) Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi 
valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
    (6) Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între 
valoarea nominală a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea 
acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor 
depăşeşte valoarea acţiunilor corespunzătoare.

    417^1. - Entităţile care participă la operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, şi 
decid să păstreze rezervele constituite pentru scopuri fiscale, pot repune rezervele 
respective pe seama primelor de capital (articol contabil 1042 «Prime de 
fuziune/divizare» = 1068 «Alte rezerve»), în limita primelor aferente operaţiunilor 
respective.
    ----------
    Pct. 417^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    4.13.3. Rezerve din reevaluare
    418. - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în 
conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau 
creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare", după caz, cu respectarea prevederilor 
privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.
    (2) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare 
corporală în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
    (3) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului 
creditor existent, aferent imobilizării respective.
    (4) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. 
Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor 
subsecţiunii 3.4.1 "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din prezentele reglementări.

    4.13.4. Rezerve legale şi alte rezerve
    419. - (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, 
rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi 
limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al 
entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe 
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seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, 
potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea 
prevederilor legale.

    4.13.5. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea 
profitului şi acoperirea pierderii contabile
    420. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la 
începutul exerciţiului financiar.
    (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi 
cheltuielile exerciţiului.
    (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea 
acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.

    421. - (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, 
după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar 
curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 
"Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această 
repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se 
întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde 
urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a 
acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

    422. - (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se 
efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat 
repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite 
acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
    (2) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" 
se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc 
situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile 
corespunzătoare, în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă 
situaţiile financiare anuale.
    (3) În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidenţiază distinct rezultatul reportat 
provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din 
contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul 
reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea 
erorilor contabile.

    423. - (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului 
financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, şi cel 
reportat aferent exerciţiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital şi 
capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu 
respectarea prevederilor legale.
    (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă 
pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, 
respectiv a consiliului de administraţie.

    SECŢIUNEA 4.14
    Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în 
participaţie
    424. - (1) Evidenţa asocierii în participaţie se organizează atât la nivelul 
asocierii, cât şi în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului 458 
"Decontări din operaţiuni în participaţie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.
    (2) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a 
decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în 
participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul 
contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".

    425. - (1) Societatea care conduce evidenţa asocierii în participaţie ţine evidenţă 
şi întocmeşte balanţă de verificare distincte de cele corespunzătoare activităţii 
proprii.
    (2) În ceea ce priveşte imobilizările corporale şi necorporale puse la dispoziţia 
asocierii, acestea sunt cuprinse în evidenţa contabilă a celui care le deţine în 
proprietate.
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    (3) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în 
participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform 
prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 6.
    La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe 
naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora 
în contabilitatea proprie.

    (4) La data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţelor, 
disponibilităţilor, precum şi a datoriilor asocierii în participaţie, se înscriu în 
situaţiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenţa asocierii.

    SECŢIUNEA 4.14^1
    Contabilitatea operaţiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie

    ----------
    Secţ. 4.14^1 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.
    425^1. - (1) Contabilizarea contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este 
determinată de calitatea pe care o are constituitorul, respectiv posibilitatea ca acesta 
să fie sau nu şi beneficiarul contractului de fiducie.
    (2) În cazul în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, din punct de 
vedere contabil se consideră că acesta păstrează riscurile şi beneficiile aferente masei 
patrimoniale transferate în fiducie, fiind aplicabile prevederile pct. 425^2. Fiind şi 
beneficiar, constituitorul are puterea decizională care îi permite să obţină majoritatea 
beneficiilor rezultate din fiducie.
    (3) În cazul în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar, din punct de 
vedere contabil se consideră că acesta transferă riscurile şi beneficiile aferente masei 
patrimoniale transferate în fiducie, fiind aplicabile prevederile pct. 425^3.
    (4) În cazul în care entitatea are numai calitatea de beneficiar al contractului de 
fiducie, se aplică prevederile pct. 425^4.
    (5) La contabilizarea contractelor de fiducie sunt avute în vedere întotdeauna 
prevederile contractului de fiducie.
    ----------
    Pct. 425^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Contracte de fiducie în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar

    425^2. - (1) Veniturile şi cheltuielile ocazionate de derularea contractelor de 
fiducie se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7512 «Venituri din derularea 
operaţiunilor de fiducie», respectiv contul 6512 «Cheltuieli din derularea operaţiunilor 
de fiducie», după caz).

    (2) La lichidarea operaţiunii de fiducie, eventualul câştig sau eventuala pierdere 
ocazionat(ă) se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7513 «Venituri din 
lichidarea operaţiunilor de fiducie», respectiv contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea 
operaţiunilor de fiducie», după caz).
    ----------
    Pct. 425^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Contracte de fiducie în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar

    425^3. - (1) La constituirea fiduciei, constituitorul care nu are şi calitatea de 
beneficiar transferă în fiducie active şi datorii la valoarea la care acestea sunt 
înregistrate în contabilitate. În acest scop, constituitorul scoate din evidenţă activele 
şi datoriile transferate, pe seama contului de profit şi pierdere (contul 6511 
«Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei», respectiv contul 7511 «Venituri 
ocazionate de constituirea fiduciei»).

    (2) Dacă la lichidarea operaţiunii de fiducie, constituitorul care nu are şi 
calitatea de beneficiar primeşte înapoi elementele aferente fiduciei, acestea sunt 
recunoscute, pe naturi de elemente, la valoarea justă. Diferenţa care nu poate fi 
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asociată elementelor individuale se recunoaşte pe seama veniturilor (contul 7513 
«Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie») sau a cheltuielilor (contul 6513 
«Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie»), după caz.
    ----------
    Pct. 425^3 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Contracte de fiducie în care beneficiarul nu are şi calitatea de constituitor

    425^4. - (1) În cazul contractelor de fiducie, beneficiarul care nu are şi calitatea 
de constituitor recunoaşte distinct în contabilitate veniturile transmise de fiduciar, 
rezultate din administrarea fiduciei (articol contabil 4662 «Creanţe din operaţiuni de 
fiducie» = 7512 «Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie»). Contravaloarea 
acestora este decontată potrivit prevederilor contractului de fiducie.

    (2) La lichidarea operaţiunii de fiducie, beneficiarul care nu are şi calitatea de 
constituitor primeşte activele şi datoriile aferente operaţiunii de fiducie, pe care le 
contabilizează la valoarea justă. Diferenţa care nu poate fi asociată elementelor 
individuale se recunoaşte pe seama veniturilor (contul 7513 «Venituri din lichidarea 
operaţiunilor de fiducie») sau a cheltuielilor (contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea 
operaţiunilor de fiducie»), după caz.
    ----------
    Pct. 425^4 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Informaţii de prezentat

    425^5. - Constituitorul trebuie să prezinte în notele explicative, pentru fiecare 
contract de fiducie, informaţii referitoare la:

    -  obiectul şi durata contractului;
    -  identitatea beneficiarului, în cazul în care constituitorul nu are şi calitatea de 
beneficiar al fiduciei;
    -  identitatea fiduciarului;
    -  principalele prevederi ale contractului;
    -  natura activelor şi datoriilor transferate în fiducie;
    -  veniturile sau cheltuielile perioadei de raportare, transmise de fiduciar şi 
rezultate din administrarea fiduciei, în cazul în care constituitorul are calitatea de 
beneficiar al fiduciei;
    -  veniturile sau cheltuielile rezultate din lichidarea fiduciei, în cazul în care 
constituitorul are şi calitatea de beneficiar al fiduciei.
    ----------
    Pct. 425^5 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    425^6. - Beneficiarul trebuie să prezinte în notele explicative informaţii
referitoare la:

    -  obiectul şi durata contractului;
    -  identitatea constituitorului, în cazul în care constituitorul nu are şi calitatea 
de beneficiar al fiduciei;
    -  identitatea fiduciarului;
    -  natura activelor şi a datoriilor primite la lichidarea fiduciei, în cazul în care 
beneficiarul nu are şi calitatea de constituitor al fiduciei.
    ----------
    Pct. 425^6 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    SECŢIUNEA 4.15
    Contabilitatea operaţiunilor derulate de grupurile de interes economic
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    426. - (1) Grupurile de interes economic înregistrează în contabilitate operaţiunile 
derulate în funcţie de prevederile contractelor încheiate.
    (2) În cazul operaţiunilor pe care grupul de interes economic le derulează în nume 
propriu, acesta înregistrează veniturile şi cheltuielile ocazionate, după natura lor.
    (3) În cazul operaţiunilor derulate în numele membrilor care compun grupul de interes 
economic, acesta înregistrează la venituri doar eventualul comision cuvenit, operaţiunile 
fiind înregistrate în conturi de terţi.

    427. - Grupurile de interes economic întocmesc situaţii financiare anuale ale căror 
componente se stabilesc pe baza criteriilor prevăzute la pct. 9 şi completează aceste 
situaţii în funcţie de informaţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate.
    SECŢIUNEA 4.16
    Prezentarea contului de profit şi pierdere
    428. - Formatul contului de profit şi pierdere întocmit de entităţile prevăzute la 
pct. 9 alin. (3) şi pct. 9 alin. (4), precum şi de entităţile de interes public, este 
următorul:
    1. Cifra de afaceri netă
    2. Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie
    3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile
    b) Alte cheltuieli externe

    6. Cheltuieli cu personalul:
    a) Salarii şi indemnizaţii
    b) Cheltuieli cu asigurările sociale, cu indicarea distinctă a celor referitoare la 
pensii

    7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările 
necorporale
    b) Ajustări de valoare privind activele circulante, în cazul care acestea depăşesc 
suma ajustărilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauză

    8. Alte cheltuieli de exploatare
    9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctă a celor obţinute de 
la entităţile afiliate
    10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele 
imobilizate, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate
    11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare, cu indicarea distinctă a celor 
obţinute de la entităţile afiliate
    12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca 
active circulante
    13. Dobânzi de plătit şi cheltuieli similare, cu indicarea distinctă a celor de 
plătit entităţilor afiliate
    14. Impozitul pe profit
    15. Profitul sau pierderea după impozitare
    16. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
    17. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

    SECŢIUNEA 4.17
    Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere
    429. - (1) Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile 
şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului 
(profit sau pierdere).
    (2) Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au 
fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în 
conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere, la cifra de 
afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu 
cheltuielile corespunzătoare acelor impozite şi taxe.
    (3) Exemple de situaţii care impun ajustarea cifrei de afaceri nete, prezentată în 
contul de profit şi pierdere, pot fi următoarele:
    -  impozitul se determină în funcţie de nivelul cifrei de afaceri;
    -  impozitul se datorează ca urmare a vânzării unui produs sau a unui serviciu;
    -  impozitul se colectează în numele autorităţilor, în legătură cu vânzarea unui 
produs sau a unui serviciu.
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    430. - Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi 
analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit 
necesităţilor proprii ale entităţii.
    4.17.1. Venituri
    431. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau 
de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte 
surse.
    (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte 
integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora.
    (3) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: 
vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, dobânzi, 
dividende.
    (4) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu 
ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această 
activitate. În contul de profit şi pierdere, câştigurile sunt prezentate, de regulă, la 
valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din 
exploatare".

    432. - Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul 
contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu 
reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe 
valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători 
revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de 
comisioanele cuvenite.
    433. - Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată, de obicei, 
printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de 
suma oricăror reduceri comerciale.
    434. - Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, 
astfel:
    a) venituri din exploatare; şi
    b) venituri financiare.

    Veniturile din exploatare
    435. - (1) Veniturile din exploatare cuprind:
    a) venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, precum şi prestări de servicii. În 
această categorie se includ şi veniturile realizate din vânzarea de locuinţe de către 
entităţile ce au ca activitate principală obţinerea şi vânzarea de locuinţe;
    b) venituri aferente costului producţiei, reprezentând variaţia în plus (creştere) 
sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de 
produse şi servicii în curs de execuţie de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor 
iniţiale ale produselor şi serviciilor în curs de execuţie, neluând în calcul ajustările 
pentru depreciere reflectate;
    c) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de 
entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale;
    d) venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea 
diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care 
beneficiază entitatea;
    e) alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe 
recuperate, penalităţi contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit 
legii, precum şi alte venituri din exploatare.
    (2) Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul 
perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că 
fie producţia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul 
stocurilor.
    (3) Veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie se înscriu, alături 
de celelalte venituri, în contul de profit şi pierdere, cu semnul plus (sold creditor) 
sau minus (sold debitor).
    (4) Pe seama veniturilor din exploatare (contul 758 "Alte venituri din exploatare") 
se recunoaşte, de asemenea, diferenţa dintre valoarea titlurilor primite ca urmare a 
participării cu mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor, la data 
dobândirii acelor titluri.

    436. - (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru 
depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura 
acestora.
    (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor 
pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la 
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venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora, are loc realizarea 
riscului sau cheltuiala devine exigibilă.
    (3) În completarea acestor prevederi, se aplică şi prevederile pct. 235 şi 236.

    Programe de fidelizare a clienţilor
    437. - (1) Unele entităţi pot practica programe de fidelizare a clienţilor, care 
presupun acordarea de puncte cadou acestora. Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru 
a achiziţiona bunuri sau servicii gratuite sau cu preţ redus, ca parte a unei tranzacţii 
de vânzare de bunuri sau prestări de servicii, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale 
condiţii suplimentare. Entitatea contabilizează punctele cadou ca o componentă 
identificabilă a tranzacţiei în cadrul căreia acestea sunt acordate (contul 472 "Venituri 
înregistrate în avans"/analitic distinct). Suma corespunzătoare punctelor cadou se 
recunoaşte drept venit în momentul în care entitatea îşi îndeplineşte obligaţia de a 
furniza premiile sau la expirarea perioadei în cadrul căreia clienţii pot utiliza 
punctele cadou. Dacă se estimează că nivelul cheltuielilor necesare îndeplinirii 
obligaţiei de a furniza premiile depăşeşte contravaloarea primită sau de primit pentru 
acestea, la data la care clientul le răscumpără, pentru diferenţa aferentă entitatea 
înregistrează în contabilitate un provizion.
    (2) Condiţia pentru înregistrarea ca venituri în avans a valorii punctelor cadou este 
ca programul de fidelizare practicat de entitate să permită cunoaşterea, în orice moment, 
a următoarelor informaţii: valoarea punctelor cadou acordate, termenele la care expiră 
valabilitatea acestora, valoarea punctelor cadou onorate şi valoarea punctelor cadou 
existente, ce urmează a fi onorate în perioada următoare.
    (3) În situaţia în care entitatea nu dispune de un sistem de evidenţă a punctelor 
cadou, care să permită cunoaşterea informaţiilor menţionate la alin. (2) sau în cazul în 
care entitatea practică alte sisteme de fidelizare a clienţilor, cum ar fi cupoane 
valorice, tichete, aceasta înregistrează venituri curente în clasa 7 "Conturi de 
venituri" pentru suma totală şi, concomitent, un provizion aferent costurilor estimate a 
fi suportate pentru onorarea obligaţiilor asumate.

    Veniturile financiare
    438. - (1) Veniturile financiare cuprind:
    a) venituri din imobilizări financiare;
    b) venituri din investiţii pe termen scurt;
    c) venituri din investiţii financiare cedate;
    d) venituri din diferenţe de curs valutar;
    e) venituri din dobânzi;
    f) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;
    g) alte venituri financiare.
    (2) În cazul vânzării imobilizărilor financiare, pe seama veniturilor se 
înregistrează preţul de vânzare al acestora.
    (3) În cazul vânzării investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare 
decât valoarea lor contabilă, pe seama veniturilor se înregistrează câştigul rezultat din 
vânzarea acestora.

    (4) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 «Alte venituri financiare») se 
recunosc diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea 
neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la 
capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca 
urmare a participării cu creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea nominală a 
creanţelor care fac obiectul participaţiei, la data dobândirii acelor titluri. Similar se 
înregistrează şi valoarea titlurilor primite fără plată, potrivit legii, acestea fiind 
recunoscute la valoarea justă.
    ----------
    Alin. (4) al pct. 438 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Dispoziţii tranzitorii
    439. - Sumele care, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost reflectate în contul 106 "Rezerve", 
reprezentând diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea neamortizată a 
imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul 
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entităţilor la care se deţin respectivele titluri se reiau la venituri (contul 768 "Alte 
venituri financiare") la data scoaterii din evidenţă a respectivelor titluri.

    Venituri din vânzări de bunuri
    440. - În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în 
momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în 
alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate 
asupra bunurilor respective, către clienţi.
    441. - (1) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
    a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care 
decurg din proprietatea asupra bunurilor;
    b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în 
mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul 
efectiv asupra lor;
    c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
    d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către 
entitate; şi
    e) costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.
    (2) Evaluarea momentului în care o entitate a transferat cumpărătorului riscurile şi 
avantajele semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor impune o 
examinare a circumstanţelor în care s-a desfăşurat tranzacţia. În cele mai multe cazuri, 
transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate coincide cu 
transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor în posesia 
cumpărătorului. Acesta este cazul celor mai multe vânzări cu amănuntul. În alte cazuri, 
transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate apare într-un 
moment diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de cel al 
trecerii bunurilor în posesia cumpărătorului. Dacă o entitate păstrează doar un risc 
nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzacţia reprezintă o vânzare 
şi veniturile sunt recunoscute. De exemplu, un vânzător poate păstra titlul de 
proprietate asupra bunurilor doar pentru a se asigura că va încasa suma care se 
datorează. Într-un asemenea caz, dacă entitatea a transferat riscurile şi beneficiile 
semnificative aferente dreptului de proprietate, tranzacţia este o vânzare şi veniturile 
sunt recunoscute. Un alt exemplu când entitatea păstrează doar un risc nesemnificativ 
aferent dreptului de proprietate poate fi o vânzare cu amănuntul, cu o clauză de 
returnare a banilor în cazul în care clientul nu este satisfăcut. În asemenea cazuri, 
veniturile sunt recunoscute în momentul vânzării, presupunându-se că vânzătorul poate 
estima în mod fiabil retururile viitoare şi poate recunoaşte un provizion aferent 
retururilor pe baza experienţei anterioare şi a altor factori relevanţi.

    442. - O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.
    443. - Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că 
livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt 
livrate de consignatar clienţilor săi.
    444. - Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, 
se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor 
de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt 
bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze, 
fie să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea 
testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este 
condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul 
potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate 
de clientul respectiv.
    445. - Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că transferul 
proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor. 
Stocurile la dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit căreia furnizorul 
transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin 
care transferul proprietăţii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care 
clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de 
producţie.

    Venituri din prestarea de servicii
    446. - (1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe 
măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări 
şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.
    (2) Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care 
însoţesc facturile, procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul 
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realizării şi recepţia serviciilor prestate.
    (3) În cazul lucrărilor de construcţii, recunoaşterea veniturilor se face pe baza 
actului de recepţie semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul 
şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale 
documentaţiei de execuţie.
    (4) Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul 
perioadei se evidenţiază la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuţie", pe seama 
contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie".

    447. - În cazul în care preţul de vânzare include o valoare distinctă, specificată 
contractual, destinată prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistenţa tehnică şi 
perfecţionarea produsului după vânzarea unui program informatic), acea sumă este amânată 
(contul 472 "Venituri înregistrate în avans") şi recunoscută ca venit pe parcursul 
perioadei în care se prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadei 
pentru care a fost contractată prestarea ulterioară de servicii.

    Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende
    448. - (1) Veniturile din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende se recunosc astfel:
    a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului 
respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente;
    b) redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform 
contractului;
    c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le 
încasa.
    (2) În cazul chiriilor se aplică, de asemenea, prevederile pct. 221-224.

    4.17.2. Cheltuieli
    449. - (1) Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:
    -  consumuri de stocuri şi servicii prestate, de care beneficiază entitatea;
    -  cheltuieli cu personalul;
    -  executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.
    (1^1) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli.

 (la 01-02-2017 Sectiunea 4.17  din  Capitolul 4  a fost completata de Punctul 10, 
Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
86 din 31 ianuarie 2017) 

    (2) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu 
ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de 
alte tipuri de cheltuieli.
    (3) În contul de profit şi pierdere, pierderile sunt prezentate, de regulă, la 
valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte cheltuieli de 
exploatare".
    (4) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, 
provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare 
reflectate.

    450. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura 
lor, astfel:
    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
    -  cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al 
obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute 
direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi a apei consumate; valoarea 
activelor biologice de natura stocurilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;
    -  cheltuieli cu serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi 
chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de 
terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; 
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;
    -  cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte 
cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);
    -  alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului 
înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, 
amenzi şi penalităţi; donaţii, sponsorizări şi alte cheltuieli similare; cheltuieli 
privind activele cedate şi alte operaţii de capital; creanţe prescrise potrivit legii; 
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certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate potrivit legislaţiei în 
vigoare şi ale căror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.); şi

    b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; 
cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs 
valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; 
pierderi din creanţe de natură financiară şi altele.
    (2) Pe seama cheltuielilor de exploatare (contul 654 "Pierderi din creanţe şi 
debitori diverşi") se recunoaşte, de asemenea, diferenţa dintre valoarea creanţelor 
cedate în schimbul titlurilor primite şi valoarea mai mică a titlurilor primite, la data 
dobândirii acelor titluri.
    (3) În cazul vânzării imobilizărilor financiare, pe seama cheltuielilor se 
înregistrează valoarea contabilă a acestora.
    (4) În cazul vânzării investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mic 
decât valoarea lor contabilă, pe seama cheltuielilor se înregistrează pierderea rezultată 
din vânzarea acestora.
    (5) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau 
pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, 
calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.

    SECŢIUNEA 4.18
    Bilanţul prescurtat
    451. - (1) Entităţile prevăzute la pct. 9 alin. (2) şi (3) întocmesc bilanţ 
prescurtat.
    (2) Formatul bilanţului prescurtat, întocmit de aceste entităţi este următorul:
    A. Active imobilizate
    I. Imobilizări necorporale
    II. Imobilizări corporale
    III. Imobilizări financiare

    B. Active circulante
    I. Stocuri
    II. Creanţe
    (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie 
prezentate separat pentru fiecare element.)

    III. Investiţii pe termen scurt
    IV. Casa şi conturi la bănci

    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
    H. Provizioane
    I. Venituri în avans
    J. Capitaluri proprii
    I. Capital subscris
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
    VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

    CAP. 5
    Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu
    SECŢIUNEA 5.1
    Situaţia fluxurilor de trezorerie
    452. - (1) Sunt obligate să întocmească situaţia fluxurilor de trezorerie entităţile 
prevăzute la pct. 9 alin. (4), precum şi entităţile de interes public.
    (2) Aceste entităţi întocmesc situaţia fluxurilor de trezorerie şi o prezintă drept 
parte integrantă a situaţiilor lor financiare, pentru fiecare perioadă pentru care sunt 
prezentate situaţiile financiare anuale.
    (3) Situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să raporteze fluxurile de trezorerie 
din cursul perioadei, clasificate pe activităţi de exploatare, de investiţii şi de 
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finanţare.

    453. - (1) Fluxurile de trezorerie sunt intrările sau ieşirile de numerar şi 
echivalente de numerar.
    (2) Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi producătoare de venit ale 
entităţii, precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţii sau de 
finanţare.
    (3) Activităţile de investiţii constau în achiziţionarea şi cedarea de active 
imobilizate şi de alte investiţii care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.
    (4) Activităţile de finanţare sunt activităţi care au drept rezultat modificări ale 
dimensiunii şi compoziţiei capitalurilor proprii şi împrumuturilor entităţii.

    454. - (1) O singură tranzacţie poate include fluxuri de trezorerie care sunt 
clasificate diferit. De exemplu, când rambursarea în numerar a unui împrumut include atât 
dobânda, cât şi capitalul împrumutat, elementul de dobândă poate fi clasificat drept 
activitate de exploatare, iar elementul de capital, drept activitate de finanţare.
    (2) Unele tranzacţii, cum ar fi vânzarea unui element al unei instalaţii, pot genera 
un câştig sau o pierdere, recunoscut (ă) în rezultatul perioadei curente. Fluxurile de 
trezorerie aferente acestui tip de tranzacţii sunt fluxuri de trezorerie provenite din 
activităţi de investiţii. Cu toate acestea, plăţile în numerar pentru producerea sau 
dobândirea de active deţinute în vederea închirierii către alţii sunt fluxuri de 
trezorerie din activităţi de exploatare. Încasările de numerar din închirierea şi 
vânzarea ulterioară a acestor active sunt, de asemenea, fluxuri de trezorerie din 
activităţi de exploatare.

    Activităţi de exploatare
    455. - Fluxurile de trezorerie provenite din activităţi de exploatare sunt derivate, 
în primul rând, din principalele activităţi producătoare de venit ale entităţii. Prin 
urmare, ele rezultă în general din tranzacţiile şi alte evenimente care intră în 
determinarea profitului sau a pierderii. Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din 
activităţi de exploatare sunt:
    a) încasările în numerar din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii;
    b) încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte 
venituri;
    c) plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de 
servicii;
    d) plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor;
    e) plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu excepţia cazului 
în care pot fi asociate în mod specific activităţilor de investiţii şi de finanţare.

    455^1. - (1) În afara metodei de prezentare a fluxurilor de trezorerie provenite din 
activităţi de exploatare prevăzute la pct. 455, denumită în cuprinsul prezentelor 
reglementări metoda directă, conform căreia sunt prezentate clasele principale de plăţi 
şi încasări brute în numerar, entităţile obligate să întocmească situaţia fluxurilor de 
trezorerie pot folosi pentru întocmirea acesteia metoda indirectă, prin care profitul sau 
pierderea este ajustat(ă) cu efectele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările 
sau angajamentele de plăţi ori încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, 
şi elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din 
investiţii sau din finanţare.
    (2) Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activităţi de exploatare este 
determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele:

    a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi 
datoriile din exploatare;
    b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile şi 
câştigurile nerealizate asociate valutelor; şi
    c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri 
de trezorerie din investiţii sau finanţare.
    ----------
    Pct. 455^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Activităţi de investiţii
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    456. - Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de investiţii sunt:
    a) plăţile în numerar pentru dobândirea de imobilizări corporale, necorporale şi alte 
active imobilizate. Aceste plăţi le includ şi pe acelea care se referă la costurile de 
dezvoltare capitalizate şi la construcţia, în regie proprie, a imobilizărilor corporale;
    b) încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale, necorporale şi alte 
active imobilizate;
    c) plăţile în numerar pentru dobândirea de instrumente de capitaluri proprii sau de 
datorie ale altor entităţi şi de interese în asocierile în participaţie (altele decât 
plăţile pentru instrumentele considerate a fi echivalente de numerar sau pentru cele 
deţinute în vederea plasării sau tranzacţionării);
    d) încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de 
datorie ale altor entităţi şi din vânzarea de interese în asocierile în participaţie 
(altele decât încasările pentru instrumentele considerate a fi echivalente de numerar şi 
pentru cele păstrate în vederea plasării sau tranzacţionării);
    e) avansurile în numerar şi împrumuturile acordate altor părţi;
    f) încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor acordate altor 
părţi.

    Activităţi de finanţare
    457. - Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de finanţare sunt:
    a) încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de 
capitaluri proprii;
    b) plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a dobândi sau răscumpăra 
acţiunile entităţii;
    c) încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă, 
împrumuturilor, efectelor comerciale, obligaţiunilor, ipotecilor şi a altor împrumuturi 
pe termen scurt sau lung;
    d) rambursările în numerar ale sumelor împrumutate; şi
    e) plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea datoriei existente 
aferente unui contract de leasing financiar.

    458. - Câştigurile şi pierderile nerealizate care provin din variaţia cursurilor de 
schimb valutar nu sunt fluxuri de trezorerie. Totuşi, efectul variaţiei cursului de 
schimb valutar asupra numerarului şi echivalentelor de numerar deţinute sau datorate în 
valută este raportat în situaţia fluxurilor de trezorerie pentru a reconcilia numerarul 
şi echivalentele de numerar la începutul şi la sfârşitul perioadei. Această valoare este 
prezentată separat de fluxurile de trezorerie provenite din activităţi de exploatare, de 
investiţii şi de finanţare şi include, dacă este cazul, diferenţele care ar fi apărut 
dacă respectivele fluxuri de trezorerie ar fi fost raportate la cursul de schimb de la 
sfârşitul perioadei.
    459. - (1) Valoarea totală a dobânzii plătite de-a lungul unei perioade este 
prezentată în situaţia fluxurilor de trezorerie indiferent dacă a fost recunoscută drept 
cheltuială în profit sau pierdere sau dacă a fost capitalizată.
    (2) Atât dobânda plătită, cât şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate 
drept fluxuri de trezorerie din exploatare, deoarece intră în determinarea profitului sau 
a pierderii. Alternativ, dobânda plătită şi dobânda şi dividendele încasate pot fi 
clasificate drept fluxuri de trezorerie din finanţare şi, respectiv, din investiţii, 
deoarece reprezintă costuri ale atragerii surselor de finanţare sau a rentabilităţii 
investiţiilor.
    (3) Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din finanţare, 
deoarece reprezintă costuri ale atragerii surselor de finanţare. Alternativ, dividendele 
plătite pot fi clasificate drept componentă a fluxurilor de trezorerie din activităţi de 
exploatare, pentru a ajuta utilizatorii să determine capacitatea unei entităţi de a plăti 
dividende din fluxurile de trezorerie din exploatare.

    460. - (1) Fluxurile de trezorerie agregate provenite din obţinerea sau pierderea 
controlului asupra filialelor sau altor întreprinderi trebuie prezentate separat şi 
clasificate drept activităţi de investiţii.
    (2) Fluxurile de trezorerie care rezultă din modificări ale participaţiilor în 
capitalurile proprii dintr-o filială care nu conduc la pierderea controlului trebuie 
clasificate drept fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de finanţare.

    461. - (1) Fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit trebuie 
prezentate separat şi trebuie clasificate drept fluxuri de trezorerie din activităţi de 
exploatare, cu excepţia situaţiei în care pot fi identificate în mod specific cu 
activităţile de finanţare şi de investiţii.
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    (2) Impozitele pe profit sunt generate în urma tranzacţiilor care dau naştere unor 
fluxuri de trezorerie clasificate într-o situaţie a fluxurilor de trezorerie drept 
activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare. În timp ce cheltuiala cu 
impozitul poate fi alocată fără dificultate activităţilor de investiţii sau celor de 
finanţare, fluxurile de trezorerie aferente impozitelor respective sunt, adesea, 
imposibil de identificat şi pot apărea într-o perioadă diferită de cea a fluxurilor de 
trezorerie aferente tranzacţiei de bază. Prin urmare, impozitele plătite sunt clasificate 
de obicei drept fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare. Totuşi, atunci când 
sunt posibile identificarea fluxului de trezorerie din impozite şi alocarea lui unei 
tranzacţii individuale care generează fluxuri de trezorerie clasificate drept activităţi 
de investiţii sau de finanţare, fluxul de trezorerie din impozite va fi clasificat în mod 
corespunzător drept activitate de investiţii sau de finanţare. Atunci când fluxurile de 
trezorerie din impozite sunt alocate mai multor clase de activităţi, se prezintă valoarea 
totală a impozitelor plătite.

    462. - O entitate trebuie să prezinte componentele de numerar şi echivalente de 
numerar şi trebuie să prezinte o reconciliere a valorilor din situaţia fluxurilor sale de 
trezorerie cu elementele echivalente raportate în situaţia poziţiei financiare.
    SECŢIUNEA 5.2
    Situaţia modificărilor capitalului propriu
    463. - (1) Sunt obligate să întocmească situaţia modificărilor capitalului propriu 
entităţile prevăzute la pct. 9 alin. (4), precum şi entităţile de interes public.
    (2) Aceste entităţi întocmesc situaţia modificărilor capitalului propriu şi o 
prezintă drept parte integrantă a situaţiilor lor financiare, pentru fiecare perioadă 
pentru care sunt prezentate situaţiile financiare anuale.

    464. - (1) Modificările capitalurilor proprii ale unei entităţi între începutul şi 
finalul perioadei de raportare reflectă creşterea sau reducerea activului net în cursul 
perioadei. Cu excepţia modificărilor rezultate din tranzacţiile cu proprietarii care 
acţionează în calitatea lor de proprietari (cum ar fi contribuţiile la capitalul propriu, 
răscumpărarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entităţii şi dividendele), 
modificarea globală a capitalurilor proprii în timpul unei perioade reprezintă, în 
general, valoarea totală a veniturilor şi cheltuielilor, inclusiv câştigurile şi 
pierderile, generate de activităţile entităţii pe parcursul acelei perioade.

    (2) În situaţia modificărilor capitalului propriu se prezintă distinct ajustarea 
reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv 
ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de 
politici contabile.
    ----------
    Alin. (2) al pct. 464 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    CAP. 6
    Note explicative la situaţiile financiare anuale
    SECŢIUNEA 6.1
    Dispoziţii generale privind notele explicative la situaţiile financiare anuale
    465. - (1) Notele explicative trebuie:
    a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza 
întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite;
    b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de 
profit şi pierdere şi, după caz, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi/sau 
situaţia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre 
acestea.
    (2) Trebuie să se menţioneze, totodată, dacă situaţiile financiare anuale au fost 
întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile cuprinse în prezentele 
reglementări.

    466. - Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât 
ori este necesar, pentru buna lor înţelegere:
    a) denumirea entităţii care face raportarea;
    b) faptul că situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia, şi nu grupului;
    c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare 
anuale;
    d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale;
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    e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).

    467. - (1) Notele explicative la bilanţ şi la contul de profit şi pierdere, 
prezentate în conformitate cu prezentul capitol, respectă ordinea în care sunt prezentate 
elementele în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere.
    (2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ 
din situaţiile financiare anuale trebuie să existe informaţii aferente în notele 
explicative.

    SECŢIUNEA 6.2
    Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale pentru toate 
entităţile
    468. - În notele explicative la situaţiile financiare, toate entităţile prezintă, în 
plus faţă de informaţiile cerute conform altor dispoziţii ale prezentelor reglementări, 
informaţii referitoare la următoarele:
    a) politicile contabile adoptate, inclusiv:
    -  bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
    -  conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de 
prezentele reglementări;
    -  orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;

    b) dacă imobilizările corporale sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel care să 
prezinte:
    (i) mişcările rezervei din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, cu o 
explicaţie a tratamentului fiscal al elementelor pe care le conţine; şi
    (ii) valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă imobilizările 
corporale nu ar fi fost reevaluate;

    c) atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justă:
    (i) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, 
dacă valorile juste au fost determinate în conformitate cu prevederile pct. 121 alin. (1) 
lit. b);
    (ii) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările 
de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse 
în rezervele de valoare justă;
    (iii) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii despre aria 
şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta 
valoarea, calendarul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; şi
    (iv) un tabel care să prezinte mişcările recunoscute direct în capitalurile proprii, 
în cursul exerciţiului financiar;

    d) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii 
contingente neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a 
fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi 
entităţile afiliate sau asociate;
    e) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de 
conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi 
a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a 
angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu 
indicarea totalului pe fiecare categorie;
    f) cuantumul şi natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au 
o mărime sau o incidenţă excepţională;
    g) sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci 
ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse 
de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor; şi
    h) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar.

    469. - (1) Informaţiile prevăzute la pct. 471 lit. a), m), p), q) şi r) se prezintă 
şi de entităţile mici.
    (2) În aplicarea alin. (1), informaţiile prevăzute la pct. 471 lit. p) se limitează 
la natura şi scopul comercial ale angajamentelor menţionate la litera respectivă.
    (3) În aplicarea alin. (1), informaţiile prevăzute la pct. 471 lit. r) se limitează 
la tranzacţiile cu părţile legate, respectiv la tranzacţiile încheiate cu:
    a) deţinătorii unui interes de participare în entitate;
    b) entităţile în care entitatea însăşi deţine un interes de participare; şi
    c) membrii organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al entităţii.
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    SECŢIUNEA 6.3
    Prezentarea de informaţii suplimentare de către entităţile mijlocii şi mari, precum 
şi de către entităţile de interes public
    470. - (1) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public care 
preiau creanţe potrivit pct. 333 alin. (1) prezintă în notele explicative la situaţiile 
financiare anuale informaţii aferente creanţelor preluate prin cesionare, astfel:
    a) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi bilanţiere (contul 461 
"Debitori diverşi"), după cum urmează:

*T*
                              Situaţia creanţelor preluate prin cesionare (la cost de 
achiziţie) la data de ...
                                                                                         
                                            - lei -

*ST*

*T*

┌───────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────┬───────────────┬─
───────────┐
│       │            │            │            │Creanţe încasate în    │               │            
│
│       │            │            │            │cursul exerciţiului    │               │            
│
│       │            │            │            │financiar direct de la │               │            
│
│       │            │            │            │debitor, din care:     │               │            
│
│       │            │            │            ├───────────┬───────────┤               │            
│
│       │Sold creanţe│            │Creanţe     │           │încasate pe│Creanţe trecute│            
│
│Creanţe│la          │Creanţe     │cedate      │evidenţiate│seama      │pe cheltuieli  
│Sold creanţe│
│       │începutul   │preluate    │terţilor    │anterior   │conturilor │în             
│la sfârşitul│
│       │exerciţiului│în cursul   │în cursul   │în conturi │de venituri│cursul         
│exerciţiului│
│       │financiar   │exerciţiului│exerciţiului│bilanţiere │(contul 758│exerciţiului   
│financiar   │
│       │            │financiar   │financiar   │(contul 461│"Alte      │financiar      │            
│
│       │            │            │            │"Debitori  │venituri   │datorită       │            
│
│       │            │            │            │diverşi"/  │din        │imposibilităţii│            
│
│       │            │            │            │analitic   │exploatare"│încasării      │            
│
│       │            │            │            │distinct   │/          │               │            
│
│       │            │            │            │           │analitic   │               │            
│
│       │            │            │            │           │distinct)  │               │            
│
│       │            │            │            │           │           │               │            
│
├───────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─
───────────┤
│0      │1           │2           │3           │4          │5          │6              │7
=1+2-3-4-6 │
├───────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─
───────────┤
│       │            │            │            │           │           │               │            
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│
├───────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─
───────────┤
│       │            │            │            │           │           │               │            
│
├───────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─
───────────┤
│       │            │            │            │           │           │               │            
│
├───────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─
───────────┤
│       │            │            │            │           │           │               │            
│
├───────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─
───────────┤
│       │            │            │            │           │           │               │            
│
└───────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴─
───────────┘
*ST*
    b) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului (contul 
809 "Creanţe preluate prin cesionare"), după cum urmează:

*T*
    *Font 9*
       Situaţia creanţelor preluate prin cesionare (la valoare nominală) la data de ...
                                                                                   - lei -

*ST*

*T*

┌───────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
│       │            │            │Creanţe scoase din evidenţa     │            │
│       │            │            │extracontabilă în cursul        │            │
│       │            │            │exerciţiului financiar, din     │            │
│       │            │            │care:                           │            │
│       │            │            ├─────────┬────────────┬─────────┤Sold creanţe│
│Creanţe│Sold creanţe│Creanţe     │scoase   │            │         │la          │
│       │la începutul│preluate    │din      │cedate      │scoase   │sfârşitul   │
│       │exerciţiului│în cursul   │evidenţă │terţilor    │din      │exerciţiului│
│       │financiar   │exerciţiului│ca       │în cursul   │evidenţă │financiar   │
│       │            │financiar   │urmare a │exerciţiului│datorită │            │
│       │            │            │încasării│financiar   │imposibi-│            │
│       │            │            │direct de│            │lităţii  │            │
│       │            │            │la       │            │încasării│            │
│       │            │            │debitor  │            │         │            │
├───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│0      │1           │2           │3        │4           │5        │6=1+2-3-4-5 │
├───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│       │            │            │         │            │         │            │
├───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│       │            │            │         │            │         │            │
├───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│       │            │            │         │            │         │            │
└───────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┘
*ST*
    (2) Entităţile care preiau creanţe potrivit pct. 333 alin. (4) prezintă în notele 
explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente creanţelor preluate prin 
cesionare, referitoare la costul de achiziţie şi valoarea nominală a creanţelor preluate, 
încasate, cedate terţilor, trecute pe cheltuieli, precum şi soldul creanţelor la 
sfârşitul exerciţiului financiar.
    471. - În notele explicative la situaţiile financiare, entităţile mijlocii şi mari, 
precum şi societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar 
de stat şi regiile autonome prezintă, pe lângă informaţiile cerute conform secţiunii 6.2 
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"Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale pentru toate entităţile" 
şi oricăror altor dispoziţii ale prezentelor reglementări, informaţii referitoare la 
următoarele:
    a) pentru diversele elemente de imobilizări:
    (i) preţul de achiziţie sau costul de producţie sau, dacă a fost aplicată regula de 
evaluare alternativă, valoarea reevaluată la începutul şi la închiderea exerciţiului 
financiar;
    (ii) creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar;
    (iii) ajustările cumulate de valoare la începutul şi la închiderea exerciţiului 
financiar;
    (iv) ajustările de valoare înregistrate în cursul exerciţiului financiar;
    (v) mişcările ajustărilor cumulate de valoare în privinţa creşterilor, cedărilor şi 
transferurilor în cursul exerciţiului financiar; şi
    (vi) dacă există dobândă capitalizată, suma capitalizată conform pct. 80 alin. (1) şi 
(6), în cursul exerciţiului financiar;

    b) dacă activele imobilizate sau circulante fac obiectul ajustărilor de valoare 
exclusiv în scop fiscal, valoarea ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost 
efectuate;
    c) atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la preţul de achiziţie sau la 
costul de producţie:
    (i) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:
    -  valoarea justă a instrumentelor, dacă această valoare poate fi determinată prin 
una din metodele prevăzute la pct. 121 alin. (1) lit. a); şi
    -  informaţii privind aria şi natura instrumentelor;

    (ii) pentru imobilizările financiare înregistrate la o valoare mai mare decât 
valoarea lor justă:
    -  valoarea contabilă şi valoarea justă a activelor individuale sau a grupărilor 
corespunzătoare ale acelor active individuale; şi
    -  motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă, inclusiv natura 
dovezilor care stau la baza ipotezei că valoarea contabilă va fi recuperată;

    d) valoarea indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de 
administraţie, de conducere şi de supraveghere pentru funcţiile deţinute de aceştia, 
precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate cu privire la 
pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare 
categorie de organe. Aceste informaţii pot fi omise dacă prezentarea lor ar face posibilă 
identificarea situaţiei financiare a unui anumit membru al organelor respective;
    e) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii 
şi, dacă acestea nu sunt prezentate separat în contul de profit şi pierdere, cheltuielile 
cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate pe salarii şi indemnizaţii, 
cheltuieli cu asigurările sociale şi cheltuieli cu pensiile;
    f) în cazul recunoaşterii în bilanţ a unui provizion pentru impozite, soldul aferent 
acestuia la închiderea exerciţiului financiar şi mişcările acestor solduri în cursul 
exerciţiului financiar;
    g) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care entitatea 
raportoare deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar 
în contul entităţii, un interes de participare, prezentând proporţia de capital deţinută, 
valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entităţii respective 
pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare. 
Informaţiile respective pot să fie omise dacă sunt de natură a cauza un prejudiciu grav 
oricăreia dintre entităţile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată 
în notele explicative la situaţiile financiare;
    h) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul 
contabil al acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele capitalului 
autorizat.
    Dacă societatea nu are capital autorizat, potrivit legii, se prezintă cuantumul 
capitalului subscris.
    Dacă societatea are capital autorizat, potrivit legii, se prezintă cuantumul 
acestuia, precum şi cuantumul capitalului subscris la înfiinţarea societăţii sau la 
autorizarea societăţii pentru începerea activităţii şi în momentul oricărei modificări a 
capitalului autorizat;
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    i) dacă există mai multe categorii de acţiuni, numărul şi valoarea nominală sau, în 
absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al acţiunilor din fiecare categorie;
    j) existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile, warante, 
opţiuni sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a 
drepturilor pe care le conferă;
    k) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică a fiecăreia dintre 
entităţile la care entitatea raportoare este asociată cu răspundere nelimitată;
    l) denumirea şi sediul social al entităţii care întocmeşte situaţiile financiare 
anuale consolidate ale celui mai mare grup din care entitatea raportoare face parte în 
calitate de filială;
    m) denumirea şi sediul social al entităţii care întocmeşte situaţiile financiare 
anuale consolidate ale celui mai mic grup din care entitatea raportoare face parte în 
calitate de filială şi care este inclus în grupul de entităţi menţionat la lit. l);
    n) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate 
menţionate la lit. l) şi m), cu condiţia ca acestea să fie disponibile;
    o) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii sau, acolo 
unde este cazul, distribuirea profitului sau acoperirea pierderii;
    p) natura şi scopul comercial ale angajamentelor entităţii care nu sunt incluse în 
bilanţ, precum şi impactul financiar al acelor angajamente asupra acesteia, cu condiţia 
ca riscurile sau beneficiile care decurg din aceste angajamente să fie semnificative şi 
în măsura în care divulgarea acestor riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea 
poziţiei financiare a entităţii;
    q) natura şi efectele financiare ale evenimentelor semnificative care apar ulterior 
datei bilanţului şi care nu sunt reflectate în contul de profit şi pierdere sau în 
bilanţ; şi
    r) tranzacţiile încheiate de entitate cu părţile legate, inclusiv suma acestor 
tranzacţii, natura relaţiei cu părţile legate şi alte informaţii referitoare la 
tranzacţiile care sunt necesare pentru înţelegerea poziţiei financiare a entităţii. 
Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu 
excepţia cazului în care sunt necesare informaţii separate pentru înţelegerea efectelor 
tranzacţiilor cu partea legată asupra poziţiei financiare a entităţii.

    472. - (1) În notele explicative la situaţiile financiare, entităţile mijlocii şi 
mari, precum şi entităţile de interes public prezintă, pe lângă informaţiile cerute 
conform pct. 468-471 şi oricăror altor dispoziţii ale prezentelor reglementări, 
informaţii referitoare la următoarele aspecte:
    a) cifra de afaceri netă, defalcată pe segmente de activităţi şi pe pieţe geografice, 
în măsura în care aceste segmente şi pieţe diferă substanţial unele faţă de altele, 
ţinând seama de modul de organizare a vânzării de produse şi a furnizării de servicii; şi
    b) totalul onorariilor aferente exerciţiului financiar percepute de fiecare auditor 
statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi 
totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte 
servicii de asigurare, pentru servicii de consultanţă fiscală şi pentru alte servicii 
decât cele de audit.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) pot fi omise, dacă prezentarea 
acestora ar aduce prejudicii grave entităţii. Orice astfel de omisiune este prezentată în 
notele explicative la situaţiile financiare.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică situaţiilor financiare anuale ale unei 
entităţi atunci când aceasta este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate 
care trebuie întocmite potrivit secţiunii 8.2 "Obligaţia de a întocmi situaţii financiare 
anuale consolidate", cu condiţia ca aceste informaţii să fie furnizate în notele 
explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
    (4) În cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (1) lit b) se prezintă nu 
numai în ceea ce priveşte auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de 
audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai 
multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor 
statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative 
la situaţiile financiare anuale consolidate.

    SECŢIUNEA 6.4
    Părţi legate
    473. - În înţelesul prezentelor reglementări, o parte legată este o persoană sau o 
entitate care este legată entităţii care întocmeşte situaţii financiare, denumită în 
continuare entitate raportoare.
    474. - O persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat
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(ă) unei entităţi raportoare dacă acea persoană:
    (i) deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii raportoare;
    (ii) are o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; sau
    (iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entităţii raportoare sau a 
societăţii-mamă a entităţii raportoare.

    475. - O entitate este legată unei entităţi raportoare dacă întruneşte oricare dintre 
următoarele condiţii:
    (i) entitatea şi entitatea raportoare sunt membre ale aceluiaşi grup (ceea ce 
înseamnă că fiecare societate-mamă, filială şi filială din acelaşi grup este legată de 
celelalte);
    (ii) o entitate este entitate asociată sau entitate controlată în comun a celeilalte 
entităţi (sau entitate asociată sau entitate controlată în comun a unui membru al 
grupului din care face parte cealaltă entitate);
    (iii) ambele entităţi sunt entităţi controlate în comun ale aceluiaşi terţ;
    (iv) o entitate este entitate controlată în comun a unei terţe entităţi, iar cealaltă 
este o entitate asociată a terţei entităţi;
    (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajaţilor 
entităţii raportoare sau ai unei entităţi legate entităţii raportoare. În cazul în care 
chiar entitatea raportoare reprezintă ea însăşi un astfel de plan, angajatorii sponsori 
sunt, de asemenea, legaţi entităţii raportoare;
    (vi) entitatea este controlată sau controlată în comun de o persoană identificată la 
pct. 474;
    (vii) o persoană identificată la pct. 474 subpct. (i) influenţează semnificativ 
entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entităţii (sau a 
societăţii-mamă a entităţii);

    (viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează 
servicii personalului-cheie din conducerea entităţii raportoare sau al societăţii-mamă a 
entităţii raportoare.
    ----------
    Lit. (viii) a pct. 475 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    476. - O tranzacţie cu părţile legate reprezintă un transfer de resurse, servicii sau 
obligaţii între o entitate raportoare şi o parte legată, indiferent dacă se percepe sau 
nu un preţ.
    477. - Membrii apropiaţi ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei care 
se anticipează să influenţeze sau să fie influenţaţi de respectiva persoană în relaţia 
lor cu entitatea şi includ:
    a) copiii şi soţul (soţia) sau partenerul de viaţă ai persoanei;
    b) copiii soţului (soţiei) sau partenerului de viaţă al persoanei; şi
    c) persoanele care depind de persoana respectivă sau de soţul (soţia) sau partenerul 
de viaţă al acesteia.

    478. - (1) O entitate legată cu o autoritate guvernamentală este o entitate care este 
controlată, controlată în comun sau influenţată semnificativ de guvern.
    (2) Guvern se referă la guvernul propriu-zis, la agenţiile guvernamentale şi la alte 
organisme similare de la nivel local, naţional sau internaţional.

    Toate entităţile
    479. - Relaţiile dintre o societate-mamă şi filialele sale trebuie prezentate 
indiferent dacă au existat sau nu tranzacţii între ele. O entitate trebuie să prezinte 
numele societăţii-mamă şi, în cazul în care diferă, partea care controlează în ultimă 
instanţă. Dacă nici societatea-mamă, nici partea care controlează în ultimă instanţă nu 
întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate disponibile pentru uzul public, trebuie 
să se prezinte şi numele societăţii-mamă situate imediat deasupra societăţii-mamă a 
entităţii raportoare care întocmeşte aceste situaţii.
    480. - Pct. 479 se referă la societatea-mamă situată imediat deasupra societăţii-mamă 
a entităţii raportoare. Aceasta este prima societate-mamă din grup imediat deasupra 
societăţii-mamă care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate disponibile 
pentru uzul public.
    481. - (1) O entitate trebuie să prezinte informaţiile privind modul de compensare a 
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personalului-cheie din conducere per total şi pe categorii de beneficii acordate 
acestuia.

    (2) Dacă o entitate obţine servicii din partea personalului-cheie din conducere de la 
o altă entitate («entitatea de administrare»), entitatea respectivă nu este obligată să 
aplice cerinţele de la alin. (1) compensaţiilor plătite sau de plătit de către entitatea 
de administrare, angajaţilor sau directorilor entităţii de administrare.
    ----------
    Alin. (2) al art. 481 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    482. - (1) Dacă o entitate a avut tranzacţii cu părţile legate pe parcursul 
perioadelor acoperite de situaţiile financiare, aceasta trebuie să prezinte natura 
relaţiei cu părţile legate, precum şi informaţiile cu privire la respectivele tranzacţii 
şi soldurile scadente, inclusiv angajamentele, necesare pentru ca utilizatorii să 
înţeleagă efectul potenţial al relaţiei asupra situaţiilor financiare. Aceste dispoziţii 
de prezentare a informaţiilor sunt în plus faţă de cele prevăzute la pct. 481 alin. (1). 
Prezentarea informaţiilor trebuie să includă cel puţin:
    a) valoarea tranzacţiilor;
    b) valoarea soldurilor scadente, inclusiv a angajamentelor, şi:
    (i) termenii şi condiţiile acestora, inclusiv dacă sunt garantate, şi natura 
contraprestaţiei de decontat; şi
    (ii) detalii privind garanţiile date sau primite;

    c) provizioanele privind creanţele îndoielnice aferente valorii soldurilor scadente; 
şi
    d) cheltuiala recunoscută în timpul perioadei cu privire la creanţele nerecuperabile 
sau îndoielnice datorate de părţile legate.
    (2) Trebuie prezentate, de asemenea, sumele suportate de entitate pentru furnizarea 
serviciilor privind personalul-cheie din conducere, care sunt efectuate de o entitate 
separată de administrare.

    483. - Prezentările de informaţii prevăzute la pct. 482 alin. (1) trebuie să fie 
făcute separat pentru fiecare dintre următoarele categorii:
    a) societatea-mamă;
    b) entităţile care deţin control comun sau exercită o influenţă semnificativă asupra 
entităţii;
    c) filialele;
    d) entităţile asociate;
    e) entităţile controlate în comun în care entitatea este un asociat;
    f) personalul-cheie din conducerea entităţii sau a societăţii-mamă; şi
    g) alte părţi legate.

    484. - Situaţiile următoare sunt exemple de tranzacţii care sunt prezentate dacă sunt 
încheiate cu o parte legată:
    a) cumpărări sau vânzări de bunuri (finite sau nu);
    b) cumpărări sau vânzări de proprietăţi imobiliare şi de alte active;
    c) prestare sau primire de servicii;
    d) contracte de leasing;
    e) transferuri de cercetare şi dezvoltare;
    f) transferuri în cadrul acordurilor de licenţă;
    g) transferuri în cadrul angajamentelor de finanţare (inclusiv împrumuturi şi 
contribuţii la capitalurile proprii în numerar sau în natură);
    h) acordarea de garanţii personale şi reale;
    i) angajamente de a lua măsuri în cazul în care are sau nu are loc în viitor un 
anumit eveniment, inclusiv contractele cu titlu executoriu (recunoscute şi 
nerecunoscute); şi
    j) decontarea datoriilor în numele entităţii sau de către entitate în numele părţii 
legate.

    485. - Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepţia cazului 
în care prezentarea separată este necesară pentru înţelegerea efectelor tranzacţiilor cu 
părţile afiliate asupra situaţiilor financiare ale entităţii.
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    Entităţi legate cu o autoritate guvernamentală
    486. - O entitate raportoare este scutită de la aplicarea dispoziţiilor de prezentare 
a informaţiilor de la pct. 482 alin. (1) în ceea ce priveşte tranzacţiile cu părţile 
legate şi soldurile scadente, inclusiv angajamentele, cu:
    a) un guvern care deţine controlul sau controlul în comun sau exercită o influenţă 
semnificativă asupra entităţii raportoare; şi
    b) o altă entitate care este o parte legată, deoarece acelaşi guvern deţine controlul 
sau controlul în comun sau exercită o influenţă semnificativă atât asupra entităţii 
raportoare, cât şi asupra celeilalte entităţi.

    487. - Dacă o entitate raportoare aplică derogarea de la pct. 486, aceasta va trebui 
să prezinte următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile şi soldurile scadente 
aferente la care se face referire la pct. 486:
    a) numele guvernului şi natura relaţiei sale cu entitatea raportoare (adică control, 
control comun sau influenţă semnificativă);
    b) următoarele informaţii suficient de detaliat, astfel încât să permită 
utilizatorilor situaţiilor financiare ale entităţii să înţeleagă efectul tranzacţiilor cu 
părţile legate asupra situaţiilor sale financiare:
    (i) natura şi valoarea fiecărei tranzacţii semnificative în mod individual; şi
    (ii) indicatori calitativi sau cantitativi privind nivelul tranzacţiilor, în cazul 
celorlalte tranzacţii care sunt semnificative din punct de vedere colectiv, şi nu 
individual. Tipurile de tranzacţii sunt cele menţionate la pct. 484.

    488. - În utilizarea raţionamentului său pentru a determina nivelul de detaliere ce 
va fi utilizat la prezentarea informaţiilor în conformitate cu dispoziţiile de la pct. 
487 lit. b), entitatea raportoare va lua în considerare gradul de apropiere al relaţiei 
cu partea afiliată şi alţi factori relevanţi pentru stabilirea nivelului de importanţă al 
tranzacţiei, cum ar fi dacă aceasta este:
    a) semnificativă din punctul de vedere al volumului;
    b) desfăşurată în condiţii care sunt în afara pieţei;
    c) în afara activităţilor zilnice normale ale unei entităţi, cum ar fi cumpărarea şi 
vânzarea activităţilor;
    d) prezentată autorităţilor de reglementare sau de supraveghere;
    e) raportată conducerii superioare;
    f) supusă aprobării acţionarilor.

    CAP. 7
    Raportul administratorilor
    489. - (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar 
un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare 
fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum 
şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.
    (2) Această prezentare este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi 
performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, corelată cu dimensiunea şi 
complexitatea activităţilor.

    490. - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se 
semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.
    491. - (1) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa 
sau poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari şi, 
atunci când este cazul, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv 
informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, 
raportul administratorilor conţine, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii 
suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
    (2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:
    a) dezvoltarea previzibilă a entităţii;
    b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
    c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
    -  motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
    -  numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al 
acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din 
capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
    -  în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
    -  numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al 
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tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul 
subscris pe care acestea o reprezintă;

    d) existenţa de sucursale ale entităţii;
    e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă 
sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare 
şi a profitului sau pierderii:
    -  obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului 
financiar; şi
    -  expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi 
la riscul fluxului de numerar.

    492. - Microentităţile şi entităţile mici nu sunt obligate să prezinte informaţiile 
nefinanciare prevăzute la pct. 491 alin. (1).
    Declaraţia nefinanciară

    492^1. - (1) Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc 
criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 
includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în 
care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei 
entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de 
mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a 
dării de mită, inclusiv:

    a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
    b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, 
inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
    c) rezultatele politicilor respective;
    d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile 
entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de 
afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra 
domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
    e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea 
specifică a entităţii.
    (2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai 
multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o 
explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.
    (3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi 
explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale 
individuale.
    (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de 
negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în 
mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, 
care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o 
răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce 
prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu 
împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei 
entităţii şi a impactului activităţii sale.
    (5) La solicitarea prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se 
pot baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale. În acest caz, entităţile 
specifică cadrele pe care s-au bazat.
    (6) Declaraţia nefinanciară trebuie să conţină, în ceea ce priveşte aspectele legate 
de mediu, detalii privind impactul actual şi previzibil al operaţiunilor entităţii asupra 
mediului şi, după caz, asupra sănătăţii şi a siguranţei, utilizarea de energie 
regenerabilă şi neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei şi 
poluarea aerului. În ceea ce priveşte aspectele sociale şi de personal, informaţiile 
furnizate în declaraţia nefinanciară se pot referi la acţiunile întreprinse pentru a 
asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convenţiilor fundamentale ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţiile de muncă, dialogul social, respectarea 
dreptului lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, respectarea drepturilor 
sindicale, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu comunităţile locale 
şi/sau acţiunile întreprinse pentru a asigura protecţia şi dezvoltarea acestor 
comunităţi. În ceea ce priveşte drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de 
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mită, declaraţia nefinanciară poate include informaţii privind prevenirea abuzurilor în 
materie de drepturile omului şi/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea 
corupţiei şi a dării de mită.
    (7) Declaraţia nefinanciară include, de asemenea, consecinţele asupra schimbării 
climatice pe care le au activitatea entităţii şi utilizarea bunurilor şi serviciilor pe 
care aceasta le produce, ca şi asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării 
durabile, a luptei împotriva risipei alimentare şi în favoarea luptei împotriva 
discriminării şi a promovării diversităţii.
    (8) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt 
limitative.
    ----------
    Pct. 492^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    492^2. - Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la pct. 492^
1 şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la 
pct. 491 alin. (1).
    ----------
    Pct. 492^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    492^3. - O entitate care este filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 492
^1 dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al 
administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate 
cu prevederile pct. 492^1-492^5 şi pct. 554-556.
    ----------
    Pct. 492^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    492^4. - (1) Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi 
exerciţiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, 
ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia 
nefinanciară, aşa cum se prevede la pct. 492^1, entitatea respectivă este scutită de 
obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară prevăzută la pct. 492^1, cu condiţia ca 
acest raport separat:

    a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu 
prevederile secţiunii 9.1. «Obligaţia generală de publicare»; sau
    b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu depăşească 
6 luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie menţionat în raportul 
administratorilor.
    (2) Prevederile pct. 492^2 se aplică similar şi entităţilor care elaborează un raport 
separat, astfel cum se prevede la alin. (1).
    ----------
    Pct. 492^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    492^5. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat 
declaraţia nefinanciară menţionată la pct. 492^1 sau raportul separat menţionat la pct. 
492^4.
    ----------
    Pct. 492^5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    492^6. - La prezentarea informaţiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea 
Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informaţiilor nefinanciare (metodologia de 
raportare a informaţiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.

 (la 23-01-2018 Capitolul 7  a fost completat de Punctul 3, Articolul 13 din ORDINUL nr. 
470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 

Pagina 118



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    CAP. 8
    Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate
    SECŢIUNEA 8.1
    Domeniul de aplicare al situaţiilor financiare anuale consolidate şi al rapoartelor 
consolidate
    493. - (1) În aplicarea prezentului capitol, o societate-mamă şi toate filialele sale 
sunt entităţi care trebuie consolidate, în cazul în care societatea-mamă este o entitate 
căreia i se aplică prevederile prezentelor reglementări.
    (2) Pentru fiecare grup de societăţi trebuie identificate societatea-mamă, precum şi 
data de la care aceasta dobândeşte controlul asupra filialelor.
    (3) Entităţile obligate să întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi care 
au ales să aplice Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară aplică în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale 
consolidate prevederile reglementărilor respective.
    SECŢIUNEA 8.2
    Obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate
    494. - (1) Orice entitate trebuie să întocmească situaţii financiare anuale 
consolidate şi un raport consolidat al administratorilor dacă entitatea respectivă 
(societatea-mamă):
    a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă 
entitate, denumită în continuare filială;
    b) este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a numi sau revoca 
majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau de supraveghere ale 
acelei filiale;
    c) este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a exercita o influenţă 
dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză 
sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei 
permite astfel de contracte sau clauze;
    d) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de 
administraţie, conducere sau de supraveghere ale entităţii în cauză (filială) care au 
îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului 
financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale 
consolidate, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; sau
    e) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi deţine singură controlul asupra 
majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor acelei entităţi 
(filială), ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei 
filiale.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. d) nu se aplică dacă o parte terţă deţine drepturile 
menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c) în ceea ce priveşte entitatea respectivă.
    495. - În afara cazurilor menţionate la pct. 494, orice entitate trebuie să 
întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi un raport consolidat al 
administratorilor dacă entitatea respectivă (societatea-mamă) deţine puterea de a 
exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau controlul asupra unei alte 
entităţi (filială).
    496. - În aplicarea pct. 494 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), drepturile de vot şi 
drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum şi cele ale 
oricărei persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul societăţii-mamă sau al 
unei alte filiale, se adaugă la cele ale societăţii-mamă.
    Drepturi de vot potenţiale
    497. - Când există drepturi de vot potenţiale, partea de profit sau pierdere şi 
modificările capitalurilor proprii alocate societăţii-mamă şi intereselor care nu 
controlează la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate se vor stabili numai 
pe baza participaţiilor existente în capitalurile proprii şi nu reflectă posibila 
exercitare sau conversie a drepturilor de vot potenţiale, cu excepţia cazului în care se 
aplică dispoziţiile de la pct. 498.
    498. - În unele situaţii, o entitate deţine, de fapt, participaţii existente în 
capitalurile proprii ca urmare a unei tranzacţii care îi oferă entităţii, la acel moment, 
accesul la veniturile asociate unei participaţii în capitalurile proprii. În astfel de 
situaţii, partea alocată societăţii-mamă şi intereselor care nu controlează la întocmirea 
situaţiilor financiare anuale consolidate se va stabili prin luarea în considerare a unei 
posibile exercitări a acelor drepturi de vot potenţiale, care îi oferă entităţii, la acel 
moment, accesul la venituri.
    499. - În aplicarea pct. 494 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), drepturile menţionate 
la pct. 496 se reduc cu drepturile:
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    a) aferente acţiunilor deţinute în contul unei persoane care nu este nici societatea-
mamă, nicio filială a acesteia; sau
    b) aferente acţiunilor deţinute drept garanţie, cu condiţia ca drepturile în cauză să 
fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite; sau
    c) aferente acţiunilor deţinute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a 
activităţilor obişnuite, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în contul 
persoanei care oferă garanţia.

    500. - Pentru aplicarea prevederilor pct. 494 alin. (1) lit. a), d) şi e), totalul 
drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor în filială trebuie redus cu 
drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute de acea entitate, de către o filială a 
acesteia sau de către o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor 
entităţi.
    501. - (1) Cu respectarea prevederilor pct. 504, o societate-mamă şi toate filialele 
sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale 
acelor filiale.
    (2) În aplicarea alin. (1), orice filială a unei filiale se consideră filială a 
societăţii-mamă care este societatea-mamă a entităţii care urmează să fie consolidată.
    SECŢIUNEA 8.3
    Exceptări de la obligaţia de consolidare
    502. - (1) Grupurile mici şi mijlocii sunt exceptate de la obligaţia de a întocmi 
situaţii financiare anuale consolidate şi un raport consolidat al administratorilor, cu 
excepţia cazului în care una dintre entităţile afiliate este o entitate de interes 
public.
    (2) În scopul determinării criteriilor de mărime în funcţie de care se stabileşte 
obligaţia de consolidare se procedează la însumarea indicatorilor referitori la totalul 
activelor, cifra de afaceri netă şi numărul mediu de salariaţi, aferenţi fiecărei 
entităţi de consolidat, determinaţi pe baza ultimelor situaţii financiare anuale ale 
acelor entităţi.
    (3) Criteriile de mărime în funcţie de care se stabileşte obligaţia de consolidare se 
determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă şi ale filialelor 
sale.
    503.
    (1) Prin derogare de la prevederile pct. 502 alin. (1), o societate-mamă este scutită 
de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anuale consolidate şi a raportului 
consolidat al administratorilor (societate scutită) atunci când ea însăşi este o filială, 
inclusiv o entitate de interes public, iar propria sa societate-mamă are sediul în 
România, în unul dintre următoarele două cazuri:
    ----------
    Partea introd. a alin. (1) al pct. 503 a fost modificat de pct. 29 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.
    a) societatea-mamă a societăţii scutite deţine toate acţiunile societăţii scutite. În 
acest sens nu se iau în considerare acţiunile la societatea scutită, deţinute de membrii 
organelor sale de administraţie, conducere sau de supraveghere, în temeiul unei obligaţii 
legale sau prevăzute în actul constitutiv ori statut; sau
    b) societatea-mamă a societăţii scutite deţine 90% ori mai mult din acţiunile 
societăţii scutite, iar restul acţionarilor sau asociaţilor entităţii în cauză au aprobat 
scutirea.

    (2) Scutirile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii:
    a) societatea scutită şi, cu respectarea prevederilor pct. 504, toate filialele sale 
sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup mai mare de entităţi, a cărui 
societate-mamă are sediul în România;
    b) situaţiile financiare anuale consolidate menţionate la lit. a) şi raportul 
consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entităţi sunt întocmite de 
societatea-mamă a grupului în cauză, în conformitate cu legislaţia naţională;
    c) notele explicative la situaţiile financiare anuale ale societăţii scutite 
prezintă:

    (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care întocmeşte situaţiile 
financiare anuale consolidate menţionate la lit. a); şi
    (ii) scutirea de la obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi 
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un raport consolidat al administratorilor.
    (3) Scutirile prevăzute de prezentul punct nu se aplică dacă situaţiile financiare 
anuale consolidate sau raportul consolidat al administratorilor sunt necesare:
    a) pentru informarea salariaţilor sau a reprezentanţilor acestora; sau
    b) la solicitarea unei autorităţi administrative sau judecătoreşti în scopuri proprii 
de informare.

    504. - O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusă din 
situaţiile financiare anuale consolidate dacă este îndeplinită cel puţin una dintre 
următoarele condiţii:
    a) în cazurile extrem de rare în care informaţiile necesare pentru întocmirea 
situaţiilor financiare anuale consolidate în conformitate cu prezentele reglementări nu 
pot fi obţinute fără cheltuieli disproporţionate sau întârzieri nejustificate;
    b) acţiunile sau părţile sociale ale entităţii în cauză sunt deţinute exclusiv în 
vederea vânzării lor ulterioare; sau
    c) restricţii severe pe termen lung împiedică în mod substanţial exercitarea de către 
societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entităţii în cauză.

    505. - Cu respectarea prevederilor pct. 50, pct. 493 alin. (1) şi pct. 502 alin. (1), 
o societate-mamă, inclusiv o entitate de interes public, este scutită de obligaţia de a 
întocmi situaţii financiare anuale consolidate dacă:
    a) are numai filiale care sunt nesemnificative atât la nivel individual, cât şi la 
nivel colectiv; sau
    b) toate filialele sale pot fi excluse din consolidare în temeiul pct. 504.

    SECŢIUNEA 8.4
    Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate
    506. - Capitolele 2 "Dispoziţii şi principii generale" şi 4 "Bilanţul şi contul de 
profit şi pierdere" se aplică în privinţa situaţiilor financiare anuale consolidate, 
ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale 
situaţiilor financiare anuale consolidate comparativ cu situaţiile financiare anuale 
individuale.
    Proceduri de consolidare
    A. Bilanţ consolidat

    507. - (1) Activele şi datoriile entităţilor incluse în consolidare se încorporează 
în totalitate în bilanţul consolidat.
    (2) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate se combină 
elemente similare de active, datorii şi capitaluri proprii, respectiv venituri şi 
cheltuieli ale societăţii-mamă cu cele ale filialelor.
    508. - (1) Valorile contabile ale acţiunilor sau părţilor sociale în capitalul 
entităţilor incluse în consolidare se compensează cu proporţia pe care o reprezintă în 
capitalurile proprii ale acestor entităţi, astfel: compensarea se efectuează pe baza 
valorilor juste ale activelor şi datoriilor identificabile la data achiziţiei acţiunilor 
sau părţilor sociale ori, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, 
la data la care entitatea a devenit o filială.
    (2) Ca urmare, în vederea determinării fondului comercial sau a fondului comercial 
negativ, societatea-mamă trebuie să evalueze activele identificabile dobândite şi 
datoriile asumate la valorile lor juste de la data achiziţiei. Această cerinţă se aplică 
şi în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape.
    (3) În scopul compensării prevăzute la alin. (1) se compensează (elimină) valoarea 
contabilă a investiţiei făcute de societatea-mamă în fiecare filială, cu partea 
societăţii-mamă din capitalul propriu al fiecărei filiale.
    (4) În înţelesul prezentelor reglementări, data achiziţiei reprezintă data la care 
controlul asupra activelor nete sau operaţiunilor entităţii achiziţionate este transferat 
efectiv către dobânditor.
    (5) Orice diferenţă rezultată din aplicarea alin. (1) se prezintă ca fond comercial 
în bilanţul consolidat.
    (6) Metodele utilizate pentru calcularea valorii fondului comercial şi orice 
modificări semnificative ale acestei valori în raport cu exerciţiul financiar precedent 
sunt prezentate în notele explicative la situaţiile financiare.
    (7) Fondul comercial negativ se transferă în contul de profit şi pierdere consolidat 
în conformitate cu prevederile pct. 551.
    509. - (1) În cazul în care acţiunile sau părţile sociale în filialele incluse în 
consolidare sunt deţinute de alte persoane decât filialele respective, suma atribuibilă 
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acelor acţiuni sau părţi sociale trebuie prezentată separat în bilanţul consolidat, la 
elementul "Interese care nu controlează".
    (2) Interesele care nu controlează trebuie prezentate în bilanţul consolidat în 
capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societăţii-mamă.
    B. Contul de profit şi pierdere consolidat

    510. - Veniturile şi cheltuielile entităţilor incluse în consolidare trebuie 
încorporate în totalitate în contul de profit şi pierdere consolidat.
    511. - (1) Suma oricărui profit sau oricărei pierderi atribuibile acţiunilor sau 
părţilor sociale menţionate la pct. 509 alin. (1) trebuie prezentată separat în contul de 
profit şi pierdere consolidat, la elementul "Profitul sau pierderea aferent(ă) 
intereselor care nu controlează".
    (2) O entitate trebuie să atribuie profitul sau pierderea proprietarilor societăţii-
mamă şi intereselor care nu controlează, chiar dacă aceasta are drept urmare un sold 
deficitar al intereselor care nu controlează.
    Eliminare tranzacţii dintre entităţile grupului
    512. - (1) Situaţiile financiare anuale consolidate prezintă activele, datoriile, 
poziţia financiară şi profiturile sau pierderile entităţilor incluse în consolidare, ca 
şi cum acestea ar fi o singură entitate. În special, din situaţiile financiare anuale 
consolidate se elimină următoarele:
    a) datoriile şi creanţele dintre entităţi, inclusiv dividendele interne;
    b) veniturile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor dintre entităţi; şi
    c) profiturile şi pierderile rezultate din operaţiuni efectuate între entităţi şi 
care sunt incluse în valoarea contabilă a activelor.

    (2) Pierderile în interiorul grupului pot indica o depreciere care impune 
recunoaşterea în situaţiile financiare anuale consolidate.
    SECŢIUNEA 8.5
    Data situaţiilor financiare anuale consolidate
    513. - (1) Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc la aceeaşi dată ca 
situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă.
    (2) Situaţiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o altă dată, pentru 
a ţine cont de data bilanţului celor mai multe sau celor mai importante dintre entităţile 
incluse în consolidare, cu condiţia:
    a) ca acest fapt să fie prezentat şi justificat în notele explicative la situaţiile 
financiare anuale consolidate;
    b) să fie luate în considerare sau prezentate evenimentele importante legate de 
activele şi datoriile, de poziţia financiară şi de profitul sau pierderea entităţii 
incluse în consolidare, care au intervenit între data bilanţului entităţii respective şi 
data bilanţului consolidat; şi
    c) dacă data bilanţului unei entităţi precede sau este ulterioară datei bilanţului 
consolidat cu mai mult de 3 luni, entitatea în cauză să fie consolidată pe baza unor 
situaţii financiare interimare întocmite la data bilanţului consolidat.

    514. - (1) Situaţiile financiare ale societăţii-mamă şi ale filialelor sale utilizate 
la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate trebuie să aibă aceeaşi dată de 
raportare. Când finalul perioadei de raportare pentru societatea-mamă diferă de cel al 
unei filiale, filiala va întocmi, în scopul consolidării, informaţii financiare 
suplimentare pentru aceeaşi dată ca situaţiile financiare ale societăţii-mamă, pentru a 
permite societăţii-mamă să consolideze informaţiile financiare ale filialei, cu excepţia 
cazului în care este imposibil să se procedeze astfel.
    (2) Dacă este imposibil să se procedeze astfel, societatea-mamă trebuie să 
consolideze informaţiile financiare ale filialei utilizând situaţiile financiare cele mai 
recente ale filialei, ajustate pentru efectele celor mai semnificative tranzacţii sau 
evenimente care au loc între data situaţiilor financiare respective şi data situaţiilor 
financiare anuale consolidate. În orice caz, diferenţa dintre data situaţiilor financiare 
ale filialei şi data situaţiilor financiare anuale consolidate nu trebuie să fie mai mare 
de 3 luni, iar durata perioadelor de raportare şi orice diferenţă între datele 
situaţiilor financiare trebuie să fie aceleaşi de la o perioadă la alta.
    515. - (1) Atunci când situaţiile financiare ale unei entităţi străine sunt întocmite 
la o dată diferită de cea a entităţii raportoare, entitatea străină întocmeşte deseori 
situaţii suplimentare la aceeaşi dată la care sunt întocmite situaţiile financiare ale 
entităţii raportoare. Când nu se face acest lucru, se permite utilizarea unei date de 
raportare diferite, cu condiţia ca diferenţa să nu fie mai mare de 3 luni şi modificările 
să fie făcute pentru efectele oricăror tranzacţii semnificative sau ale altor evenimente 
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care au loc între datele diferite. Într-un astfel de caz, activele şi datoriile unei 
entităţi străine sunt convertite la cursul de schimb valutar de la finalul perioadei de 
raportare a entităţii străine. Ajustările sunt făcute pentru schimbările semnificative 
ale cursurilor de schimb valutar până la finalul perioadei de raportare a entităţii 
raportoare. Aceeaşi abordare se utilizează atunci când se aplică metoda punerii în 
echivalenţă pentru entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    (2) Orice fond comercial apărut la achiziţionarea unei entităţi străine şi orice 
ajustări de valoare justă ale valorilor contabile ale activelor şi datoriilor apărute la 
achiziţionarea respectivei entităţi străine trebuie tratate ca active şi datorii ale 
entităţii străine. Astfel, ele sunt exprimate în moneda entităţii străine şi convertite 
la cursul de închidere.
    516. - În cazul în care componenţa entităţilor incluse în consolidare s-a modificat 
semnificativ în cursul exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale consolidate 
cuprind informaţii care să dea sens comparaţiei dintre seturile succesive de situaţii 
financiare anuale consolidate. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin întocmirea 
unui bilanţ comparativ ajustat şi a unui cont de profit şi pierdere comparativ ajustat.
    SECŢIUNEA 8.6
    Politici contabile şi metode de evaluare
    517. - (1) Activele şi datoriile cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate 
se evaluează prin metode uniforme şi în conformitate cu capitolul 2 "Dispoziţii şi 
principii generale".
    (2) Dacă un membru al grupului utilizează alte politici contabile decât cele adoptate 
în situaţiile financiare anuale consolidate pentru tranzacţii şi evenimente asemănătoare 
în circumstanţe similare, la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate, pentru 
a asigura conformitatea cu politicile contabile ale grupului trebuie făcute ajustări 
adecvate la situaţiile financiare ale acelui membru al grupului.
    518. - O entitate care întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate aplică 
aceleaşi metode de evaluare ca pentru propriile situaţii financiare anuale.
    519. - La întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate se aplică, de 
asemenea, prevederile subsecţiunii 3.4.2 "Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor 
financiare".
    520. - Dacă instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justă, acest lucru 
este prezentat şi justificat în notele explicative la situaţiile financiare anuale 
consolidate.
    521. - Dacă activele şi datoriile cuprinse în situaţiile financiare anuale 
consolidate au fost evaluate de entităţile incluse în consolidare prin metode diferite de 
cele utilizate în scopul consolidării, aceste active şi datorii se evaluează din nou 
conform metodelor utilizate pentru consolidare. În cazuri excepţionale, sunt permise 
derogări de la această cerinţă. Orice astfel de derogări se prezintă şi se justifică în 
notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
    522. - Dacă activele cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate au făcut 
obiectul unor ajustări de valoare exclusiv în scop fiscal, acestea se încorporează în 
situaţiile financiare anuale consolidate doar după eliminarea ajustărilor respective.
    SECŢIUNEA 8.7
    Entităţi asociate şi entităţi controlate în comun
    523. - (1) Dacă o entitate inclusă în consolidare are entităţi asociate sau entităţi 
controlate în comun, acestea sunt prezentate ca element separat în bilanţul consolidat, 
la elementul "Titluri puse în echivalenţă", aplicându-se metoda punerii în echivalenţă.
    (2) Metoda punerii în echivalenţă este o metodă de contabilizare prin care investiţia 
este iniţial recunoscută la cost şi ajustată ulterior în funcţie de modificările post-
achiziţionare în cota investitorului din activele nete ale entităţii în care a investit. 
Profitul sau pierderea investitorului include cota sa din profitul sau pierderea 
entităţii în care a investit.
    (3) Controlul comun reprezintă controlul partajat asupra unei entităţi, convenit prin 
contract, care există numai atunci când deciziile legate de activităţile relevante 
necesită consimţământul unanim al părţilor care deţin controlul comun.
    (4) Dacă o investiţie într-o entitate asociată devine o investiţie într-o entitate 
controlată în comun, iar o investiţie într-o entitate controlată în comun devine o 
investiţie într-o entitate asociată, atunci entitatea continuă să aplice metoda punerii 
în echivalenţă.
    SECŢIUNEA 8.8
    Dispoziţii tranzitorii - trecerea de la metoda consolidării proporţionale la metoda 
punerii în echivalenţă
    524. - Atunci când, la data aplicării pentru prima dată a prezentelor reglementări, 
pentru entităţile controlate în comun se impune trecerea de la metoda consolidării 
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proporţionale la metoda punerii în echivalenţă, investiţia deţinută în entitatea 
controlată în comun se prezintă în situaţiile financiare anuale consolidate conform noii 
metode, inclusiv pentru perioada anterioară celei de raportare. Acea investiţie iniţială 
trebuie să fie evaluată ca agregat al valorilor contabile ale activelor şi datoriilor pe 
care entitatea le-a consolidat anterior proporţional, inclusiv orice fond comercial 
generat prin achiziţie.
    525. - (1) Dacă, prin agregarea tuturor activelor şi datoriilor consolidate anterior 
proporţional rezultă active nete negative, o entitate trebuie să evalueze dacă are 
obligaţii legale sau implicite aferente activelor nete negative şi, în caz afirmativ, 
entitatea trebuie să recunoască datoria corespunzătoare. Dacă entitatea concluzionează că 
nu are obligaţii legale sau implicite aferente activelor nete negative, aceasta nu 
trebuie să recunoască datoria corespunzătoare, ci recunoaşte suma corespunzătoare 
diferenţei respective pe seama rezultatului reportat (contul 1176 "Rezultatul reportat 
provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene").
    (2) Entitatea trebuie să prezinte acest fapt în notele explicative la situaţiile 
financiare anuale consolidate, împreună cu partea sa din pierderile nerecunoscute din 
entităţile controlate în comun, cumulat până la data la care aplică pentru prima dată 
prezentele reglementări.
    526. - O entitate trebuie să prezinte o defalcare a activelor şi a datoriilor care au 
fost agregate într-un singur element, corespunzător soldului investiţiei la începutul
perioadei anterioare celei de raportare. Prezentarea respectivă de informaţii trebuie să 
fie întocmită într-o manieră agregată pentru toate entităţile controlate în comun pentru 
care o entitate aplică dispoziţiile tranzitorii de la prezenta secţiune.
    SECŢIUNEA 8.9
    Exercitarea influenţei semnificative
    527. - Influenţa semnificativă este capacitatea de a participa la luarea deciziilor 
privind politicile financiare şi de exploatare ale entităţii în care s-a investit, fără a 
exercita un control asupra politicilor respective.
    528. - Dacă o entitate deţine, direct sau indirect (de exemplu, prin filiale), 20% 
sau mai mult din drepturile de vot ale entităţii în care a investit, se presupune că 
aceasta exercită o influenţă semnificativă, cu excepţia cazului în care se poate 
demonstra clar că nu este aşa. Dimpotrivă, dacă investitorul deţine, direct sau indirect 
(de exemplu, prin filiale), mai puţin de 20% din drepturile de vot ale entităţii în care 
a investit, se presupune că acesta nu exercită o influenţă semnificativă, cu excepţia 
cazului în care o astfel de influenţă poate fi clar demonstrată. O participaţie 
substanţială sau majoritară a unui alt investitor nu exclude neapărat posibilitatea ca o 
entitate să exercite o influenţă semnificativă.
    529. - Existenţa influenţei semnificative exercitate de o entitate este de obicei 
reflectată prin unul sau mai multe dintre următoarele moduri:
    a) reprezentarea în consiliul de administraţie sau în organul de conducere echivalent 
al entităţii în care s-a investit;
    b) participarea la procesul de elaborare a politicilor, inclusiv participarea la 
luarea deciziilor cu privire la dividende şi alte distribuiri;
    c) tranzacţii semnificative între entitate şi entitatea în care aceasta a investit;
    d) interschimbarea personalului de conducere; sau
    e) furnizarea de informaţii tehnice esenţiale.

    530. - (1) Atunci când se evaluează măsura în care o entitate exercită sau nu o 
influenţă semnificativă sunt luate în considerare existenţa şi efectul drepturilor de vot 
potenţiale care sunt actualmente exercitabile sau convertibile, inclusiv drepturile de 
vot potenţiale deţinute de alte entităţi. Drepturile de vot potenţiale nu sunt 
actualmente exercitabile sau convertibile dacă, de exemplu, nu pot fi exercitate sau 
convertite până la o dată viitoare sau până la producerea unui eveniment viitor.
    (2) Atunci când se evaluează măsura în care drepturile de vot potenţiale contribuie 
la exercitarea unei influenţe semnificative, entitatea examinează toate faptele şi 
circumstanţele (inclusiv termenii exercitării drepturilor de vot potenţiale, precum şi 
alte angajamente contractuale, analizate fie individual, fie în combinaţie) care 
afectează drepturile potenţiale, cu excepţia intenţiilor conducerii şi a capacităţii 
financiare de a exercita sau de a converti aceste drepturi potenţiale.
    531. - O entitate îşi pierde influenţa semnificativă asupra unei entităţi în care s-a 
investit atunci când îşi pierde puterea de a participa la deciziile privind politicile 
financiare şi de exploatare ale entităţii în care s-a investit. Pierderea influenţei 
semnificative poate să coincidă sau nu cu o modificare a nivelurilor absolute sau 
relative de proprietate.
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    532. - (1) Atunci când metoda punerii în echivalenţă se aplică pentru prima dată unei 
entităţi asociate, respectiva entitate asociată se prezintă în bilanţul consolidat la 
valoarea corespunzătoare proporţiei de capitaluri proprii ale entităţii asociate 
reprezentate de interesul de participare în acea entitate asociată. Diferenţa dintre 
această sumă şi valoarea contabilă calculată în conformitate cu regulile de evaluare 
prevăzute la capitolele 2 "Dispoziţii şi principii generale" şi 4 "Bilanţul şi contul de 
profit şi pierdere" se prezintă separat în bilanţul consolidat sau în notele explicative 
la situaţiile financiare anuale consolidate. Această diferenţă se calculează la data la 
care metoda în cauză este aplicată pentru prima dată.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se prezintă în notele explicative la situaţiile 
financiare anuale consolidate.
    (3) Diferenţa menţionată la alin. (1) se calculează la data achiziţionării acţiunilor 
sau părţilor sociale sau, dacă acestea au fost achiziţionate în două sau mai multe etape, 
la data la care entitatea a devenit o entitate asociată.
    SECŢIUNEA 8.10
    Exercitarea controlului comun
    533. - Controlul comun există numai atunci când este necesar consimţământul unanim al 
părţilor care controlează în mod colectiv entitatea, pentru a decide cu privire la 
activităţile relevante. Pentru a evalua dacă entitatea este controlată în comun de toate 
părţile sau de un grup al părţilor sau este controlată numai de una dintre părţi, poate 
fi necesară aplicarea raţionamentului.
    534. - Uneori, prin angajamentul contractual se solicită un procentaj minim de 
drepturi de vot pentru a se lua decizii privind activităţile relevante ale entităţii în 
care s-a investit. Atunci când acel procentaj minim de drepturi de vot se poate obţine 
prin mai multe combinaţii de părţi, trebuie să se prevadă care dintre părţi (sau care 
combinaţie de părţi) trebuie să fie unanim de acord cu deciziile privind activităţile 
relevante ale entităţii controlate în comun şi, ca urmare, exercită controlul comun 
asupra acesteia.
    535. - Cerinţa cu privire la acordul unanim înseamnă că orice parte care deţine 
controlul în comun asupra entităţii în care s-a investit poate împiedica oricare dintre 
celelalte părţi sau un grup al părţilor să ia decizii unilaterale (cu privire la 
activităţile relevante) fără consimţământul său.
    SECŢIUNEA 8.11
    Metoda punerii în echivalenţă pentru entităţile asociate şi entităţile controlate în 
comun
    536. - (1) Partea unui grup într-o entitate asociată sau într-o entitate controlată 
în comun este dată de suma pachetelor de acţiuni deţinute de societatea-mamă şi de 
filialele sale în respectiva entitate asociată sau entitate controlată în comun.
    (2) Atunci când o entitate asociată sau o entitate controlată în comun are filiale, 
entităţi asociate sau entităţi controlate în comun, profitul sau pierderea, precum şi 
activele nete luate în considerare la aplicarea metodei punerii în echivalenţă sunt cele 
recunoscute în situaţiile financiare ale entităţii asociate sau ale entităţii controlate 
în comun (inclusiv cota din profitul sau pierderea entităţii asociate sau a entităţii 
controlate în comun şi din activele nete ale entităţilor sale asociate şi ale entităţilor 
controlate în comun) după efectuarea ajustărilor necesare pentru a se putea aplica 
politicile contabile uniforme.
    537. - (1) Situaţiile financiare ale entităţii cuprinse în consolidare trebuie 
întocmite utilizând politici contabile uniforme pentru tranzacţii şi evenimente 
asemănătoare care au loc în circumstanţe similare.
    (2) Dacă o entitate asociată sau o entitate controlată în comun utilizează politici 
contabile diferite faţă de cele ale entităţii raportoare, pentru tranzacţii şi evenimente 
asemănătoare care au loc în circumstanţe similare, trebuie realizate ajustări astfel 
încât politicile contabile ale entităţii asociate sau ale entităţii controlate în comun 
să fie conforme cu cele ale entităţii raportoare, atunci când aceasta foloseşte 
situaţiile financiare ale entităţii asociate sau ale entităţii controlate în comun la 
aplicarea metodei punerii în echivalenţă.
    538. - Dacă activele sau datoriile unei entităţi asociate au fost evaluate prin alte 
metode decât cele utilizate pentru consolidare în conformitate cu pct. 518 şi 519, în 
scopul determinării diferenţei menţionate la pct. 532, acestea sunt evaluate din nou, 
prin metodele utilizate pentru consolidare.
    539. - Valoarea corespunzătoare proporţiei din capitalurile proprii ale entităţii 
asociate menţionate la pct. 532 alin. (1) se majorează sau se reduce cu valoarea oricărei 
variaţii care a avut loc în cursul exerciţiului financiar în proporţia capitalurilor 
proprii ale entităţii asociate reprezentată de interesul de participare respectiv; 
aceasta se reduce cu valoarea dividendelor corespunzătoare interesului de participare 
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respectiv.
    540. - (1) Atunci când există drepturi de vot potenţiale, interesul unei entităţi 
într-o entitate asociată sau o entitate controlată în comun este stabilit în 
exclusivitate pe baza participaţiilor în capitalurile proprii existente şi nu reflectă 
posibila exercitare sau conversie a drepturilor de vot potenţiale.
    (2) În scopul consolidării se realizează ajustări adecvate ale cotei entităţii din 
profitul sau pierderea entităţii asociate sau a entităţii controlate în comun, după 
achiziţie, pentru a lua în considerare pierderile din deprecierea unor active.
    (3) Prevederile pct. 538 şi 539 se aplică şi în cazul entităţilor controlate în 
comun.
    Situaţii financiare anuale folosite pentru aplicarea metodei punerii în echivalenţă
    541. - (1) Cele mai recente situaţii financiare disponibile ale entităţii asociate 
sau ale entităţii controlate în comun sunt folosite de entitatea raportoare la aplicarea 
metodei punerii în echivalenţă. Când finalul perioadei de raportare a entităţii este 
diferit faţă de cel al entităţii asociate sau al entităţii controlate în comun, entitatea 
asociată sau entitatea controlată în comun întocmeşte, pentru uzul entităţii care deţine 
participaţia, situaţii financiare la aceeaşi dată de raportare ca cea a situaţiilor 
financiare individuale ale entităţii raportoare, cu excepţia cazului în care este 
imposibil să se procedeze astfel.
    (2) Atunci când, în conformitate cu alin. (1), situaţiile financiare ale unei 
entităţi asociate sau ale unei entităţi controlate în comun, folosite la aplicarea 
metodei punerii în echivalenţă, sunt întocmite pentru o dată diferită de cea folosită de 
entitate, trebuie realizate ajustări pentru a lua în considerare efectele tranzacţiilor 
sau ale evenimentelor semnificative care au avut loc între această dată şi data 
situaţiilor financiare ale entităţii. În orice caz, diferenţa dintre finalul perioadei de 
raportare a entităţii asociate sau a entităţii controlate în comun şi cel al perioadei de 
raportare a entităţii nu trebuie să fie mai mare de trei luni. Durata perioadelor de 
raportare şi orice diferenţă dintre finalurile perioadelor de raportare vor fi aceleaşi 
de la o perioadă la alta.
    542. - În măsura în care diferenţa pozitivă menţionată la pct. 532 alin. (1) nu poate 
fi inclusă într-o categorie a elementelor de activ sau pasiv, aceasta este tratată în 
conformitate cu regulile aplicabile elementului "fond comercial", prevăzute la pct. 132, 
141 alin. (4), 142, 181 şi 508 alin. (5) din reglementări.
    543. - (1) Partea de profit sau pierdere a entităţilor asociate şi entităţilor 
controlate în comun, atribuibilă interesului de participare în aceste entităţi, este 
prezentată separat în contul de profit şi pierdere consolidat, la elementul "Profitul sau 
pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) entităţilor asociate şi entităţilor 
controlate în comun".
    (2) Dacă o entitate asociată sau o entitate controlată are în circulaţie acţiuni 
preferenţiale cumulative, care sunt deţinute de alte părţi decât entitatea şi sunt 
clasificate drept capitaluri proprii, atunci entitatea îşi calculează cota din profit sau 
pierdere după ajustarea efectuată pentru a lua în considerare dividendele aferente unor 
asemenea acţiuni, indiferent dacă dividendele au fost sau nu declarate.
    544. - (1) Dacă cota unei entităţi din pierderile unei entităţi asociate sau a unei 
entităţi controlate în comun este egală sau mai mare decât participaţia acesteia în 
entitatea asociată sau entitatea controlată în comun, atunci entitatea întrerupe 
recunoaşterea cotei sale din pierderile viitoare. Participaţia într-o entitate asociată 
sau într-o entitate controlată în comun este valoarea contabilă a investiţiei în 
entitatea asociată sau în entitatea controlată în comun, stabilită prin folosirea metodei 
punerii în echivalenţă, precum şi orice interese pe termen lung care, în fond, fac parte 
din investiţia netă a entităţii în respectiva entitate asociată sau entitate controlată 
în comun. De exemplu, un element pentru care decontarea nu este planificată şi nici 
probabilă într-un viitor apropiat este, în fond, o extindere a investiţiei entităţii în 
entitatea asociată sau în entitatea controlată în comun. Astfel de elemente pot să 
includă acţiuni preferenţiale, creanţe sau împrumuturi pe termen lung, însă nu includ 
creanţe comerciale, datorii comerciale sau orice creanţă pe termen lung pentru care 
există garanţii reale adecvate, cum ar fi împrumuturile garantate. Pierderile recunoscute 
prin metoda punerii în echivalenţă care depăşesc investiţia entităţii în acţiuni ordinare 
se impută celorlalte componente ale interesului entităţii într-o entitate asociată sau 
într-o entitate controlată în comun în ordinea inversă a vechimii lor (adică, prioritatea 
la lichidare).
    (2) După ce participaţia entităţii este redusă la zero, se contabilizează pierderile 
suplimentare şi se recunoaşte o datorie doar în măsura în care entitatea a suportat 
obligaţii legale sau implicite ori a efectuat plăţi în numele entităţii asociate sau al 
entităţii controlate în comun. Dacă entitatea asociată sau entitatea controlată în comun 
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raportează ulterior profituri, entitatea reia recunoaşterea cotei sale din aceste 
profituri doar după ce cota sa din profituri este egală cu cota din pierderi 
nerecunoscută.
    Pierderi din depreciere
    545. - (1) După aplicarea metodei punerii în echivalenţă, inclusiv recunoaşterea 
pierderilor entităţii asociate sau ale entităţii controlate în comun în conformitate cu 
pct. 544 alin. (1), entitatea stabileşte dacă este necesar să se recunoască vreo pierdere 
suplimentară din depreciere cu privire la investiţia sa netă în entitatea asociată sau în 
entitatea controlată în comun.
    (2) Deoarece fondul comercial care face parte din valoarea contabilă a investiţiei în 
entitatea asociată sau în entitatea controlată în comun nu este recunoscut separat, el nu 
este testat separat pentru depreciere. În schimb, valoarea contabilă totală a investiţiei 
este testată pentru depreciere, drept activ unic, ori de câte ori există indicii că 
investiţia poate fi depreciată. O pierdere din depreciere recunoscută în aceste 
circumstanţe nu se alocă niciunui activ, inclusiv fondul comercial, care face parte din 
valoarea contabilă a investiţiei în entitatea asociată sau în entitatea controlată în 
comun. În mod corespunzător, orice reluare a respectivei pierderi din depreciere este 
recunoscută în măsura în care valoarea recuperabilă a investiţiei creşte ulterior.
    546. - Eliminările prevăzute la pct. 512 alin. (1) se efectuează în măsura în care 
elementele sunt cunoscute sau accesibile.
    547. - Dacă o entitate asociată întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate, 
pct. 523 alin. (1), 532, 538, 539, 542, 543 alin. (1) şi 546 se aplică capitalurilor 
proprii prezentate în respectivele situaţii financiare anuale consolidate.
    548. - Se poate renunţa la aplicarea prevederilor referitoare la metoda punerii în 
echivalenţă dacă interesul de participare în capitalul entităţii asociate sau al 
entităţii controlate în comun nu este semnificativ.
    SECŢIUNEA 8.12
    Conversia la cursul de închidere şi alte aspecte privind fondul comercial
    549. - (1) Situaţiile financiare anuale ale societăţilor nerezidente sunt convertite 
după metoda cursului de închidere.
    Această metodă presupune:
    a) în bilanţ:
    -  exprimarea elementelor din bilanţ, cu excepţia capitalurilor proprii, la cursul de 
închidere;
    -  exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
    -  înscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei diferenţe din 
conversie (ct. 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie"), ce corespunde diferenţei 
dintre capitalurile proprii la cursul de închidere şi capitalurile proprii la cursul 
istoric, precum şi diferenţei dintre rezultatul determinat în funcţie de cursul mediu sau 
cursul de schimb de la data tranzacţiilor şi rezultatul la cursul de închidere.

    Diferenţa din conversie înscrisă în bilanţul consolidat este repartizată între 
societatea-mamă şi interesele care nu controlează;
    b) în contul de profit şi pierdere - exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la 
cursul mediu. Când acesta fluctuează semnificativ, veniturile şi cheltuielile vor fi 
exprimate la cursurile de schimb de la data tranzacţiilor.

    (2) Cursul de închidere este cursul de schimb de la data întocmirii bilanţului.
    550. - Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determină de la data 
achiziţiei acţiunilor sau, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe 
etape, la data la care entitatea a devenit o filială.
    551. - (1) O valoare prezentată ca un element separat şi care corespunde unui fond 
comercial negativ poate fi transferată în contul de profit şi pierdere consolidat numai:
    a) dacă această diferenţă corespunde previziunii, la data achiziţiei, a unor 
rezultate viitoare nefavorabile ale entităţii în cauză sau previziunii unor costuri pe 
care entitatea respectivă urmează să le efectueze, în măsura în care o asemenea 
previziune se materializează; sau
    b) în măsura în care diferenţa corespunde unui câştig realizat.

    (2) În vederea recunoaşterii fondului comercial negativ, o entitate trebuie să se 
asigure că nu au fost supraevaluate activele identificabile achiziţionate şi nu au fost 
omise sau subevaluate datoriile.
    (3) În măsura în care fondul comercial negativ se raportează la pierderi şi 
cheltuieli viitoare aşteptate, ce sunt identificate în planul pentru achiziţie al 
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achizitorului şi pot fi măsurate credibil, dar care nu reprezintă datorii identificabile 
la data achiziţiei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscută ca venit 
în contul de profit şi pierdere, atunci când sunt recunoscute aceste pierderi şi 
cheltuieli viitoare.
    (4) În măsura în care fondul comercial negativ nu se raportează la pierderi şi 
cheltuieli viitoare aşteptate şi care pot fi măsurate în mod credibil la data achiziţiei, 
acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit în contul de profit şi pierdere, 
după cum urmează:
    a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depăşeşte valorile juste ale activelor 
nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută ca venit atunci când 
beneficiile economice viitoare cuprinse în activele identificabile amortizabile 
achiziţionate sunt consumate, deci, de-a lungul perioadei de viaţă utilă rămasă a acelor 
active; şi
    b) valoarea fondului comercial negativ în exces faţă de valorile juste ale activelor 
nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută imediat ca venit.

    SECŢIUNEA 8.13
    Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate
    552. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate prezintă 
informaţiile cerute conform pct. 468, 469, 471 şi 472, pe lângă orice alte informaţii 
cerute conform altor prevederi ale prezentelor reglementări, într-un mod care să 
faciliteze evaluarea poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate în 
ansamblu, ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice 
ale situaţiilor financiare anuale consolidate, comparativ cu situaţiile financiare anuale 
individuale, inclusiv în următoarele cazuri:
    a) la prezentarea tranzacţiilor între părţi legate nu se includ tranzacţiile între 
părţi legate incluse în consolidare, care sunt eliminate cu ocazia consolidării; şi
    b) la prezentarea indemnizaţiilor şi a avansurilor şi creditelor acordate membrilor 
organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere se prezintă numai sumele 
acordate membrilor organelor respective ale societăţii-mamă de către societatea-mamă şi 
de filialele sale.

    553. - (1) Pe lângă informaţiile prevăzute la pct. 552, notele explicative la 
situaţiile financiare anuale consolidate conţin următoarele informaţii cu privire la 
entităţile incluse în consolidare:
    a) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor respective;
    b) proporţia de capital deţinută în entităţile respective, altele decât societatea-
mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de către persoanele care acţionează 
în nume propriu, dar în contul acestor entităţi; şi
    c) informaţii privind condiţiile menţionate la pct. 494 şi 495, în urma aplicării 
pct. 496, 499 şi 500, pe baza cărora a fost efectuată consolidarea. Această menţiune 
poate fi însă omisă în cazul în care consolidarea a fost efectuată în temeiul pct. 494 
alin. (1) lit. a), iar proporţia de capital este egală cu proporţia de drepturi de vot 
deţinute.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate în ceea ce priveşte entităţile 
excluse din consolidare pe motiv că nu prezintă interes, conform pct. 59 şi 505, şi se 
furnizează explicaţii cu privire la excluderea entităţilor menţionate la pct. 504.
    (3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate conţin, de 
asemenea, următoarele informaţii:
    a) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor asociate, respectiv controlate în 
comun, incluse în consolidare, în înţelesul pct. 523 alin. (1), şi proporţia de capital 
al acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane care acţionează 
în nume propriu, dar în contul acestor entităţi; şi
    b) în ceea ce priveşte fiecare dintre entităţile, altele decât cele prevăzute la 
alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. a), în care entităţile incluse în consolidare 
deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu, dar în 
contul acestor entităţi, un interes de participare:

    (i) denumirea şi sediul social al entităţilor respective;
    (ii) proporţia de capital deţinută;
    (iii) valoarea capitalurilor proprii, precum şi profitul sau pierderea entităţii 
respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost adoptate situaţii 
financiare.
    SECŢIUNEA 8.14
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    Raportul consolidat al administratorilor
    554. - Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lângă informaţiile 
prevăzute de alte dispoziţii ale prezentelor reglementări, cel puţin informaţiile cerute 
conform prevederilor capitolului 7 "Raportul administratorilor", ţinând cont de 
ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport 
consolidat al administratorilor, comparativ cu un raport al administratorilor, într-un 
mod care să faciliteze evaluarea poziţiei entităţilor incluse în consolidare, luate în 
ansamblu.
    555. - La prezentarea de detalii privind acţiunile sau părţile sociale proprii 
deţinute, raportul consolidat al administratorilor indică numărul şi valoarea nominală 
sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor sau 
părţilor sociale ale societăţii-mamă deţinute de ea însăşi, de filiale ale acesteia sau 
de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul oricăreia dintre acele 
entităţi. Aceste informaţii pot fi prezentate în notele explicative la situaţiile 
financiare anuale consolidate.
    556. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă 
raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur 
raport. În acest caz, auditorul trebuie să verifice atât situaţiile financiare anuale 
individuale, cât şi situaţiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic 
raport consolidat al administratorilor
    ----------
    Pct. 556 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Declaraţia nefinanciară consolidată
    556^1. - (1) Entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup, 
care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr 
mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat 
al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în 
care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei 
grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de 
mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a 
dării de mită, inclusiv:

    a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
    b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv 
a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
    c) rezultatele politicilor respective;
    d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile 
grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, 
produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor 
respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;
    e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activităţile 
specifice.

    (2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe 
dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o 
explicaţie clară şi motivată în acest sens.
    (3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, după caz, 
trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare 
anuale consolidate.
    (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de 
negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în 
mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, 
care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o 
răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce 
prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu 
împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei 
grupului şi a impactului activităţii sale.
    (5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se 
poate baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, societatea-mamă 
precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.
    (6) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt 
limitative.
    ----------
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    Pct. 556^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    556^2. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la 
pct. 556^1 a respectat obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută 
la pct. 491 alin. (1) şi pct. 554-556.
    ----------
    Pct. 556^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    556^3. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligaţia 
prevăzută la pct. 556^1 dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele sale sunt 
incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte 
entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni.
    ----------
    Pct. 556^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    556^4. - (1) Dacă o societate-mamă întocmeşte un raport separat corespunzător 
aceluiaşi exerciţiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest 
raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care 
cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară consolidată, aşa cum se 
prevede la pct. 556^1, respectiva societate-mamă este scutită de obligaţia de a întocmi 
declaraţia nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 556^1, cu condiţia ca acest raport 
separat:

    a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în 
conformitate cu prevederile secţiunii 9.1. «Obligaţia generală de publicare»; sau
    b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care nu depăşeşte 6 
luni de la data bilanţului, pe site-ul societăţii-mamă, şi să fie menţionat în raportul 
consolidat al administratorilor.

    (2) Prevederile pct. 556^2 se aplică similar şi societăţilor-mamă care elaborează un 
raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).
    ----------
    Pct. 556^4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    556^5. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declaraţia 
nefinanciară consolidată menţionată la pct. 556^1 sau raportul separat menţionat la pct. 
556^4.
    ----------
    Pct. 556^5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    556^6. - La prezentarea informaţiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea 
Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informaţiilor nefinanciare (metodologia de 
raportare a informaţiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.

 (la 23-01-2018 Sectiunea 8.14  din  Capitolul 8  a fost completata de Punctul 4, 
Articolul 13 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
66 din 23 ianuarie 2018) 

    CAP. 9
    Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale
    557. - (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, 
în moneda naţională.
    (2) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:
    -  numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
    -  calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată 
prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a 
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
    -  numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
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    SECŢIUNEA 9.1
    Obligaţia generală de publicare
    558. - Situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul 
administratorilor, împreună cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit 
menţionată la secţiunea 10.1 "Cerinţe generale privind auditul" din prezentele 
reglementări, respectiv raportul cenzorilor, după caz, se publică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
    559. - Trebuie să fie posibilă obţinerea, la cerere, a unor copii ale situaţiilor 
financiare. Preţul unei astfel de copii nu poate depăşi costul său administrativ.
    560. - Prevederile pct. 558 se aplică şi în ceea ce priveşte situaţiile financiare 
anuale consolidate şi rapoartele consolidate ale administratorilor.
    SECŢIUNEA 9.2
    Alte cerinţe în materie de publicare
    561. - (1) Dacă se publică în întregime, situaţiile financiare anuale şi raportul 
administratorilor sunt reproduse cu forma şi conţinutul pe baza cărora auditorul statutar 
sau firma de audit şia întocmit opinia. Acestea sunt însoţite de textul complet al 
raportului de audit.
    (2) Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, versiunea 
prescurtată a acestora, care nu este însoţită de raportul de audit:
    a) menţionează faptul că versiunea publicată este prescurtată;
    b) face trimitere la registrul la care au fost depuse, potrivit legii, sau, dacă 
acestea nu au fost încă depuse, menţionează acest lucru;
    c) menţionează dacă auditorul statutar sau firma de audit a emis o opinie de audit 
fără rezerve, cu rezerve ori contrară sau dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a 
fost în măsură să emită o opinie de audit;
    d) menţionează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora 
auditorul statutar sau firma de audit a atras atenţia prin evidenţiere, fără ca opinia de 
audit să fie cu rezerve.

    SECŢIUNEA 9.3
    Responsabilitatea şi răspunderea pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportului administratorilor
    562. - (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale 
unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia 
naţională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că:

    a) situaţiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor şi raportul 
menţionat la pct. 492^4; şi

    b)situaţiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale 
administratorilor şi raportul menţionat la pct. 556^4
    sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.
    ----------
    Alin. (1) al pct. 562 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 
17 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    (2) Încălcarea responsabilităţilor menţionate la alin. (1) se sancţionează potrivit 
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.
    CAP. 10
    Auditul
    SECŢIUNEA 10.1
    Cerinţe generale privind auditul
    563. - (1) Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, precum şi 
ale societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de 
stat şi regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau 
firme de audit.
    (2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc 
limitele a cel puţin două dintre următoarele 3 criterii:

    a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
    Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică 
atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare 
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consecutive. De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare 
a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate 
nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.

 (la 01-02-2017 Alineatul (2) din Sectiunea 10.1 , Capitolul 10  a fost modificat de 
Punctul 11, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    (3) Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici şi microentităţilor se 
verifică, după caz, de cenzori, potrivit legii.
    (4) Totodată, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit:
    a) exprimă o opinie privind:
    (i) consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi 
exerciţiu financiar; şi
    (ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale 
aplicabile;
    b) declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului 
cu privire la entitate şi la mediul acesteia, a(au) identificat informaţii eronate 
semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor 
informaţii eronate.

    564. - (1) Prevederile pct. 563 alin. (1) referitoare la obligaţia auditării se 
aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.
    (1^1) Auditarea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor cuprinse în 
consolidare se efectuează potrivit prevederilor pct. 563.
    ----------
    Alin. (1^1) al pct. 564 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.
    (2) Prevederile pct. 563 alin. (4) se aplică şi situaţiilor financiare anuale 
consolidate şi rapoartelor consolidate ale administratorilor.

    564^1. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate 
la pct. 492^1 şi al declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 556^1 sau al 
rapoartelor separate menţionate la pct. 492^4 şi la pct. 556^4.
    ----------
    Pct. 564^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016.

    SECŢIUNEA 10.2
    Raportul de audit
    565. - (1) Raportul de audit conţine:
    a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare care fac obiectul 
auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la 
întocmirea acestora;
    b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică cel 
puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă 
clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:

    (i) dacă situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu 
cadrul relevant de raportare financiară; şi
    (ii) după caz, dacă situaţiile financiare anuale sunt conforme cerinţelor legale 
aplicabile.
    Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul 
menţionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii;
    d) o menţiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia prin 
evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
    e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 563 alin. (4).

    (2) Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul 
în care auditul statutar este efectuat de o firmă de audit, raportul de audit poartă 
semnătura cel puţin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul în 
numele firmei de audit.
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    (3) Raportul de audit privind situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să 
respecte cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2). În cazul situaţiilor financiare anuale 
consolidate, atunci când raportează asupra consecvenţei raportului administratorilor cu 
situaţiile financiare, aşa cum se prevede la alin. (1) lit. e), auditorul statutar sau 
firma de audit are în vedere situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul 
consolidat al administratorilor. Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă 
sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, 
iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi
prezentate sub forma unui singur raport.
    CAP. 11
    Controlul intern
    566. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, controlul intern al entităţii 
vizează asigurarea:
    -  conformităţii cu legislaţia în vigoare;
    -  aplicării deciziilor luate de conducerea entităţii;
    -  bunei funcţionări a activităţii interne a entităţii;
    -  fiabilităţii informaţiilor financiare;
    -  eficacităţii operaţiunilor entităţii;
    -  utilizării eficiente a resurselor;
    -  prevenirii şi controlului riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

    Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:
    -  pe de o parte, urmărirea înscrierii activităţii entităţii şi a comportamentului 
personalului în cadrul definit de legislaţia aplicabilă, valorile, normele şi regulile 
interne ale entităţii;
    -  pe de altă parte, verificarea dacă informaţiile contabile, financiare şi de 
gestiune comunicate reflectă corect activitatea şi situaţia entităţii.

    (2) Scopul controlului intern este să asigure coerenţa obiectivelor, să identifice 
factorii-cheie de reuşită şi să comunice conducătorilor entităţii, în timp real, 
informaţiile referitoare la performanţe şi perspective. Indiferent de natura sau mărimea 
entităţii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt 
legate de aplicarea unor bune practici.
    567. - Controlul intern se aplică pe tot parcursul operaţiunilor desfăşurate de 
entitate, astfel:
    a) anterior realizării operaţiunilor, cu ocazia elaborării bugetului, ceea ce va 
permite, ulterior realizării operaţiunilor, controlul bugetar;
    b) în timpul operaţiunilor, de exemplu, sub aspectul determinării procentului de 
realizare fizică a producţiei în curs de execuţie sau a procentului de rebuturi 
înregistrate;
    c) după finalizarea operaţiunilor, caz în care verificarea este destinată, de 
exemplu, să analizeze rentabilitatea operaţiunilor şi să constate existenţa conformităţii 
sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.

    568. - În contextul situaţiilor financiare anuale consolidate, aria controlului 
intern contabil şi financiar se referă la societăţile cuprinse în consolidare.
    569. - Controlul intern cuprinde componente strâns legate, respectiv:
    -  o definire clară a responsabilităţilor, resurse şi proceduri adecvate, modalităţi 
şi sisteme de informare, instrumente şi practici corespunzătoare;
    -  difuzarea internă de informaţii pertinente, fiabile, a căror cunoaştere permite 
fiecăruia să îşi exercite responsabilităţile;
    -  un sistem care urmăreşte, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri 
identificabile în ceea ce priveşte obiectivele entităţii şi, pe de altă parte, asigurarea 
existenţei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
    -  activităţi corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a 
reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entităţii;
    -  o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum şi o 
examinare a funcţionării sale.

    570. - Activităţile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune prin 
care entitatea urmăreşte atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizează aplicarea 
normelor şi procedurilor de control intern, la toate nivelurile ierarhice şi funcţionale: 
aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanţelor operaţionale, securizarea 
activelor, separarea funcţiilor.
    571. - Evaluarea controlului intern pleacă de la aspecte precum:
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    -  existenţa de ghiduri şi manuale de proceduri;
    -  garantarea evoluţiei sistemului de control intern;
    -  asigurarea posibilităţii accesului la sistem pentru controlul extern;
    -  asigurarea posibilităţii confruntării descrierii teoretice cu realitatea.

    572. - (1) În cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleacă de la aspecte 
precum:
    -  existenţa unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea 
conducerii operaţionale;
    -  implicarea conducerii şi sensibilizarea sa faţă de riscurile crescute sau generate 
de informatică;
    -  alocarea de resurse care demonstrează capacitatea sistemului informatic de a-şi 
atinge obiectivele;
    -  recrutarea de personal cu un nivel de competenţă adaptat tehnologiilor utilizate 
şi existenţa unui plan de formare continuă care trebuie să permită o actualizare a 
cunoştinţelor.

    (2) Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se referă la 
evaluarea unor aspecte precum:
    -  nivelul de dependenţă a entităţii de sistemul său informatic, cu influenţă asupra 
continuităţii exploatării, atunci când dependenţa este prea mare;
    -  nivelul de confidenţialitate a informaţiilor vehiculate de sistem;
    -  obligaţia de respectare a dispoziţiilor în vigoare referitoare la fiscalitate, 
protecţia persoanelor, proprietatea intelectuală sau reglementări specifice anumitor 
sectoare de activitate.

    573. - (1) În domeniul organizării generale, trebuie să existe:
    -  o documentare referitoare la principiile de contabilizare şi control al 
operaţiunilor;
    -  circuite de informaţii vizând exhaustivitatea operaţiunilor, o centralizare rapidă 
şi o armonizare a datelor contabile, precum şi controale asupra aplicării acestor 
circuite;
    -  un calendar al elaborării de informaţii contabile şi financiare difuzate în cadrul 
grupului, necesare pentru situaţiile financiare ale societăţii-mamă.

    (2) Sunt necesare, de asemenea:
    -  identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informaţiilor 
contabile şi financiare publicate sau care participă la elaborarea situaţiilor 
financiare;
    -  accesul fiecărui colaborator implicat în procesul elaborării de informaţii 
contabile şi financiare, la informaţiile necesare controlului intern;
    -  instituirea unui mecanism prin care să se asigure efectuarea controalelor;
    -  proceduri prin care să se verifice dacă controalele au fost efectuate, să se 
identifice abaterile de la regulă şi să se poată remedia, dacă este necesar;
    -  existenţa unui proces care urmăreşte identificarea resurselor necesare bunei 
funcţionări a funcţiei contabile;
    -  adaptarea necesarului de personal şi a competenţelor acestuia la mărimea şi 
complexitatea operaţiunilor, ca şi la evoluţia nevoilor şi constrângerilor.

    574. - (1) Controlul intern contabil şi financiar al entităţii se aplică în vederea 
asigurării unei gestiuni contabile şi a unei urmăriri financiare a activităţilor sale, 
pentru a răspunde obiectivelor definite.
    (2) Controlul intern contabil şi financiar este un element major al controlului 
intern. El vizează ansamblul proceselor de obţinere şi comunicare a informaţiei contabile 
şi financiare şi contribuie la realizarea unei informaţii fiabile şi conforme exigenţelor 
legale.
    Ca şi controlul intern în general, el se sprijină pe un sistem cuprinzând în special 
elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniu, inclusiv a sistemului de 
supraveghere şi control.
    (3) Controlul intern contabil şi financiar vizează asigurarea:
    -  conformităţii informaţiilor contabile şi financiare publicate, cu regulile 
aplicabile acestora;
    -  aplicării instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii;
    -  protejării activelor;
    -  prevenirii şi detectării fraudelor şi neregulilor contabile şi financiare;
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    -  fiabilităţii informaţiilor difuzate şi utilizate la nivel intern în scop de 
control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi 
financiare publicate;
    -  fiabilităţii situaţiilor financiare anuale publicate şi a altor informaţii 
comunicate pieţei.

    575. - Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere:
    -  existenţa unui manual de politici contabile;
    -  existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual;
    -  existenţa de controale prin care să se asigure respectarea manualului;
    -  cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile şi fiscale;
    -  efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;
    -  identificarea şi tratarea corespunzătoare a anomaliilor;
    -  adaptarea programelor informatice la nevoile entităţii;
    -  conformitatea cu regulile contabile;
    -  asigurarea exactităţii şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile;
    -  respectarea caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile 
financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor;
    -  pregătirea informaţiilor necesare consolidării grupului;
    -  definirea şi distribuirea procedurilor de elaborare a situaţiilor financiare 
anuale consolidate, către toate entităţile de consolidat.

    CAP. 12
    Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor
    SECŢIUNEA 12.1
    Scutiri pentru microentităţi
    576. - (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al prezentului punct, 
microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile financiare 
anuale, prevăzute la pct. 468 şi 469.
    (2) Microentităţile prezintă informaţiile prevăzute la pct. 468 lit. a), d) şi e) şi 
pct. 491 alin. (2) lit. c).
    577. - (1) Microentităţile întocmesc bilanţ prescurtat, în formatul prevăzut la pct. 
451.
    (2) Microentităţile întocmesc cont prescurtat de profit şi pierdere, care să prezinte 
separat:
    -  cifra de afaceri netă;
    -  alte venituri;
    -  costul materiilor prime şi al consumabilelor;
    -  cheltuieli cu personalul;
    -  ajustări de valoare;
    -  alte cheltuieli;
    -  impozite;
    -  profit sau pierdere.

    578. - Situaţiile financiare anuale întocmite de microentităţi potrivit pct. 576 şi 
577 oferă imaginea fidelă prevăzută la pct. 24 şi 25. Prevederile pct. 26 nu se aplică în 
cazul acestor situaţii financiare anuale.
    SECŢIUNEA 12.2
    Restricţii referitoare la entităţile de interes public
    579. - Cu excepţia cazului în care se prevede expres în prezentele reglementări, 
simplificările şi exceptările prevăzute de prezentele reglementări nu se aplică 
entităţilor de interes public. O entitate de interes public este considerată ca fiind din 
categoria entităţilor mijlocii şi mari, indiferent de cifra de afaceri netă, totalul 
activelor sau numărul său mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.
    CAP. 13
    Raportarea plăţilor efectuate către guverne
    SECŢIUNEA 13.1
    Definiţii referitoare la raportarea privind plăţile către guverne
    580. - (1) În înţelesul prezentului capitol, se aplică următoarele definiţii:
    1. entitate activă în industria extractivă înseamnă o entitate care desfăşoară 
activităţi ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea şi extracţia 
zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, în cadrul 
activităţilor economice enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a 
Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de 
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modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor 
regulamente CE privind domenii statistice specifice*3), la secţiunea B INDUSTRIA 
EXTRACTIVĂ ŞI EXPLOATAREA ÎN CARIERE, diviziunile 05 Extracţia cărbunelui şi lignitului, 
06 Extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, 07 Extracţia minereurilor metalifere şi 08 
Alte activităţi din industria extractivă;──────────
    *3) JO L 393, 30.12.2006, p. 1.
──────────

    2. entitate activă în sectorul exploatării pădurilor primare înseamnă o întreprindere 
care desfăşoară, în pădurile primare, activităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1.893/2006, respectiv secţiunea A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT, diviziunea 02 
Silvicultură şi exploatare forestieră, grupa 02.2 Exploatare forestieră, din anexa I la 
acest regulament;
    3. guvern înseamnă orice autoritate naţională, regională sau locală a unui stat 
membru sau a unei ţări terţe. Sunt incluse departamentele, agenţiile sau întreprinderile 
controlate de acea autoritate, în sensul prevederilor secţiunii 8.2 "Obligaţia de a 
întocmi situaţii financiare anuale consolidate";
    4. proiect înseamnă activităţi operaţionale care sunt reglementate de un singur 
contract, licenţă, locaţie, concesiune sau alte acorduri juridice similare şi care 
formează baza pentru o obligaţie de plată cu un guvern. Cu toate acestea, dacă mai multe 
astfel de acorduri sunt interconectate pe fond şi formează baza pentru o obligaţie de 
plată cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;
    5. plată înseamnă o sumă plătită fie în numerar, fie în natură, pentru activităţile 
menţionate la pct. 1 şi 2, de următoarele tipuri:
    a) drepturi de producţie;
    b) impozite percepute asupra venitului, producţiei sau profiturilor societăţilor, cu 
excepţia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, 
impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări;
    c) redevenţe;
    d) dividende;
    e) prime de semnare, descoperire şi producţie;
    f) taxe de licenţă, taxe de închiriere, taxe de înregistrare şi alte taxe aferente 
licenţelor şi/sau concesiunilor; şi
    g) plăţi pentru îmbunătăţiri aduse infrastructurii.
    (2) Plăţile menţionate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevăzute de legislaţia în 
vigoare, aplicabilă entităţii. Plăţile respective presupun transfer de beneficii 
economice incluzând fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestări de servicii 
efectuate în cursul exerciţiului financiar de raportare, indiferent de perioada în care a 
fost înregistrată obligaţia corespunzătoare.
    (3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca 
acţionar comun sau obişnuit al entităţii respective dacă aceste dividende sunt plătite 
guvernului în aceleaşi condiţii ca şi celorlalţi acţionari. Cu toate acestea, entitatea 
va avea obligaţia de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producţie sau 
al redevenţelor.

 (la 01-02-2017 Sectiunea 13.1  din  Capitolul 13  a fost completata de Punctul 12, 
Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
86 din 31 ianuarie 2017) 

    581. - (1) Pentru a determina dacă o entitate este activă sau un grup este activ în 
industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, definiţiile 
respective se referă la clasificarea activităţilor economice pentru scopuri statistice, 
prezentate în secţiunile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006.    (2) Se 
consideră, de asemenea, că o entitate care este parte a unei asocieri în participaţie sau 
a unei entităţi controlate în comun este activă în industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare dacă acea asociere în participaţie sau entitate controlată 
în comun se califică pentru clasificarea NACE.

    SECŢIUNEA 13.2
    Entităţi obligate să raporteze plăţile către guverne
    582. - (1) Entităţile mijlocii şi mari, indiferent de natura acţionarilor, precum şi 
societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat 
şi regiile autonome, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor 
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primare au obligaţia de a întocmi şi a publica anual un raport asupra plăţilor către 
guverne.
    (2) În cazul în care o entitate devine entitate încadrată în categoria entităţilor 
mijlocii şi mari, cerinţele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică dacă 
criteriile de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) sunt depăşite două exerciţii 
financiare consecutive.
    (3) Cerinţele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică şi în cazul în 
care entitatea este parte a unei asocieri în participaţie care îşi desfăşoară activitatea 
în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare. În acest caz, 
plăţile cuprinse în raportul asupra plăţilor efectuate către guverne se prezintă în 
proporţia corespunzătoare participării sale la acea asociere în participaţie.
    (4) Obligaţia menţionată la alin. (1) nu se aplică entităţilor care sunt filiale sau 
societăţi-mamă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) societatea-mamă intră sub incidenţa legislaţiei naţionale; şi
    b) plăţile efectuate de entitate către guverne sunt incluse în raportul consolidat 
asupra plăţilor către guverne, întocmit de societatea-mamă respectivă în conformitate cu 
secţiunea 13.4 "Raportul consolidat asupra plăţilor către guverne".

    SECŢIUNEA 13.3
    Conţinutul raportului
    583. - (1) Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie 
de plăţi conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei 
(echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exerciţiu financiar. Aceasta înseamnă 
că, în cazul oricărui acord care prevede plăţi periodice sau în tranşe (de exemplu 
chiriile), entitatea trebuie să ia în considerare suma totală a plăţilor periodice conexe 
sau a tranşelor de plăţi conexe pentru a stabili dacă a fost atins pragul pentru 
respectiva serie de plăţi şi, prin urmare, dacă este necesară publicarea lor.

    (2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor 
primare nu sunt obligate să separe plăţile şi să le aloce pe baza unor proiecte, în cazul 
plăţilor efectuate pentru a respecta obligaţii impuse entităţii la nivelul său şi nu la 
nivel de proiect. De exemplu, dacă o entitate are mai mult de un proiect într-o ţară 
gazdă, iar guvernul ţării respective percepe impozit pe profitul entităţii în legătură cu 
ansamblul veniturilor entităţii în acea ţară şi nu în legătură cu un anumit proiect sau 
cu o anumită operaţiune pe teritoriul său, entitatea poate să prezinte plata sau plăţile 
rezultate din perceperea impozitului fără a menţiona un proiect anume care să fie asociat 
acestor plăţi.
    ----------
    Pct. 583 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 
2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    584. - (1) Raportul prezintă următoarele informaţii în legătură cu activităţile 
descrise la pct. 580 alin. (1) pct. 1 şi 2, aferente exerciţiului financiar în cauză:
    a) suma totală a plăţilor efectuate către fiecare guvern;
    b) suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 580 alin. (1) pct. 5 lit. a)-
g), efectuată către fiecare guvern;
    c) dacă plăţile au fost atribuite unui proiect specific, suma totală pe tip de plată, 
în conformitate cu pct. 580 alin. (1) pct. 5 lit. a)-g), efectuată pentru fiecare astfel 
de proiect şi suma totală a plăţilor pentru fiecare astfel de proiect.
    (2) Plăţile efectuate de entitate pentru obligaţii impuse la nivelul entităţii pot fi 
prezentate la nivelul acesteia, şi nu la nivel de proiect.

    585. - Dacă se efectuează plăţi în natură către guverne, ele sunt raportate în 
valoare şi, dacă este cazul, în volum. Se prezintă note justificative pentru a explica 
modul în care a fost determinată această valoare.
    586. - Informaţiile publicate cu privire la plăţile menţionate în prezenta secţiune 
reflectă substanţa, mai curând decât forma plăţii sau a activităţii în cauză. Plăţile şi 
activităţile nu pot fi separate sau agregate în mod artificial, în vederea evitării 
aplicării prezentelor reglementări.
    SECŢIUNEA 13.4
    Raportul consolidat asupra plăţilor către guverne
    587. - (1) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public, 
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active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, care intră 
sub incidenţa legislaţiei naţionale, au obligaţia de a întocmi un raport consolidat 
asupra plăţilor efectuate către guverne în conformitate cu pct. 582-586 dacă, în calitate 
de societăţi-mamă, au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate în 
conformitate cu secţiunea 8.2 "Obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale 
consolidate".
    (2) O societate-mamă este considerată, de asemenea, a fi activă în industria 
extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă oricare dintre filialele 
sale este activă în industria sau în sectorul menţionat. Filialele avute în vedere în 
acest scop sunt aceleaşi cu cele cuprinse în perimetrul de consolidare utilizat la 
întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate. Ca urmare, perimetrul de 
consolidare stabilit potrivit cap. 8 "Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte 
consolidate" este folosit şi pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.
    (3) Societatea-mamă şi filialele au semnificaţia prevăzută de secţiunea 1.2 
"Definiţii".

    588. - (1) Raportul consolidat cuprinde numai plăţile către guverne rezultate în urma 
operaţiunilor de extracţie şi/sau de exploatare forestieră.
    (2) În cazul în care o entitate controlată în comun, cuprinsă în consolidare, îşi 
desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor 
primare, în scopul întocmirii raportului consolidat prevăzut de prezenta secţiune sunt 
avute în vedere plăţile corespunzătoare participaţiei deţinute în acea entitate 
controlată în comun.

    589. - (1) Obligaţia de a întocmi raportul consolidat menţionat la pct. 587 nu se 
aplică:
    a) unei societăţi-mamă a unui grup din categoria grupurilor mici şi mijlocii, aşa cum 
acestea sunt definite la pct. 10 alin. (2), cu excepţia cazului în care o entitate 
afiliată este entitate de interes public; şi
    b) unei societăţi-mamă reglementate de legislaţia naţională, care este ea însăşi 
filială, dacă societatea-mamă a acesteia se află sub incidenţa legislaţiei naţionale.
    (2) Dacă un grup din categoria grupurilor mici şi mijlocii include o entitate de 
interes public, întregul grup este tratat ca fiind grup mare. În acest caz, în scopul 
aplicării prezentei secţiuni, societatea-mamă a grupului are obligaţia de a întocmi 
raport consolidat asupra plăţilor către guverne.

    590. - (1) O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusă din 
raportul consolidat asupra plăţilor către guverne dacă este îndeplinită cel puţin una din 
următoarele condiţii:
    a) restricţii severe pe termen lung împiedică în mod substanţial exercitarea de către 
societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entităţii în cauză;
    b) în cazuri extrem de rare în care informaţiile necesare pentru întocmirea 
raportului consolidat asupra plăţilor către guverne în conformitate cu prezentele 
reglementări nu pot fi obţinute fără cheltuieli disproporţionate sau întârzieri 
nejustificate;
    c) acţiunile sau părţile sociale ale entităţii în cauză sunt deţinute exclusiv în 
vederea vânzării lor ulterioare.
    (2) Scutirile menţionate la alin. (1) se aplică numai dacă sunt utilizate şi în 
scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate.

    SECŢIUNEA 13.5
    Publicarea
    591. - Raportul prevăzut la pct. 582 şi raportul consolidat prevăzut la pct. 587 
asupra plăţilor către guverne se publică potrivit legislaţiei naţionale. Întreprinderile 
menţionate la pct. 582 şi 587, care întocmesc şi publică un raport în conformitate cu 
cerinţe de raportare ale unei ţări terţe evaluate ca fiind echivalente cu cele prevăzute 
în prezentul capitol, sunt exceptate de la cerinţele prezentului capitol, cu excepţia 
obligaţiei de a publica respectivul raport potrivit legislaţiei naţionale în vigoare.
    592. - Membrii organelor responsabile ale unei entităţi, care acţionează în limitele 
competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea de a se asigura, 
aplicând la nivel maxim cunoştinţele şi abilităţile de care dispun, că raportul asupra 
plăţilor către guverne este întocmit şi publicat în conformitate cu cerinţele prezentelor 
reglementări.
    592^1. - Entităţile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească şi să 
publice anual un raport asupra plăţilor către guverne depun acel raport la unităţile 
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teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice odată cu situaţiile financiare anuale 
individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute 
la art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

 (la 01-02-2017 Sectiunea 13.5  din  Capitolul 13  a fost completata de Punctul 13, 
Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
86 din 31 ianuarie 2017) 

    CAP. 14
    Planul de conturi general
    593. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi 
analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit 
necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi.
    (2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt 
bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund 
elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de 
pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor 
sau sunt aferente ajustărilor de valoare.
    În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar 
celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac 
parte.

    (3) Conturile în afara bilanţului sunt conturi care se debitează şi se creditează în 
funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă 
sau la data realizării acesteia.
    (4) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea 
conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".

    594. - Planul de conturi general este următorul:

*T*
    *Font 9*
        Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate
    10.         Capital şi rezerve
                   101. Capital*4)
                        1011. Capital subscris nevărsat (P)
                          1012. Capital subscris vărsat (P)
                          1015. Patrimoniul regiei (P)
                          1016. Patrimoniul public*5) (P)
                          1017. Patrimoniul privat*6) (P)
                          1018. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (P)
                   103. Alte elemente de capitaluri proprii
                          1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de
                                capitaluri proprii (P)
                          1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o
                                entitate străină*7) (A/P)
                          1038. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare
                                disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri
                                proprii*8) (A/P)
                   104. Prime de capital
                          1041. Prime de emisiune (P)
                          1042. Prime de fuziune/divizare (P)
                          1043. Prime de aport (P)
                          1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)
                   105. Rezerve din reevaluare (P)
                   106. Rezerve
                          1061. Rezerve legale (P)
                          1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
                          1068. Alte rezerve (P)
                   107. Diferenţe de curs valutar din conversie*9) (A/P)
                   108. Interese care nu controlează*10)
                          1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului
                                financiar (A/P)
                          1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)
                   109. Acţiuni proprii
                          1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)
                          1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)
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                          1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea
                                absorbită la societatea absorbantă (A)
    
    11.         Rezultatul reportat
                   117. Rezultatul reportat
                          1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau
                                pierderea neacoperită (A/P)
                          1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată
                                a IAS, mai puţin IAS 29*11) (A/P)
                          1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor
                                contabile (A/P)
                          1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
                                contabile (A/P)
                          1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din
                                rezerve din reevaluare (P)
                          1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
                                reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
                                (A/P)*12)
    
    12.         Rezultatul exerciţiului financiar
                   121. Profit sau pierdere (A/P)
                   129. Repartizarea profitului (A)
    14.         Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu
                titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
                   141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
                        proprii
                          1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri
                                proprii (P)
                          1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri
                                proprii (P)
                   149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu
                        gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
                          1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri
                                proprii (A)
                          1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de
                                anularea titlurilor deţinute (A)
                          1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
    
    15.         Provizioane
                   151. Provizioane
                          1511. Provizioane pentru litigii (P)
                          1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
                          1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte
                                acţiuni similare legate de acestea (P)
                          1514. Provizioane pentru restructurare (P)
                          1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)
                          1516. Provizioane pentru impozite (P)
                          1517. Provizioane pentru terminarea contractului de muncă (P)
                          1518. Alte provizioane (P)
    
    16.         Împrumuturi şi datorii asimilate
                   161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
                          1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de
                                stat (P)
                          1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de
                                bănci (P)
                          1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de
                                stat (P)
                          1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)
                   162. Credite bancare pe termen lung
                          1621. Credite bancare pe termen lung (P)
                          1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)
                          1623. Credite externe guvernamentale (P)
                          1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
                          1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)
                          1626. Credite de la trezoreria statului (P)
                          1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
                   166. Datorii care privesc imobilizările financiare
                          1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P)
                          1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate
                                în comun (P)
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                   167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)
                   168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
                          1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de
                                obligaţiuni (P)
                          1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
                          1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)
                          1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi
                                entităţile controlate în comun (P)
                          1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)
                   169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii
                         1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)
                         1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
    
        Clasa 2 - Conturi de imobilizări
    20.         IMOBILIZĂRI NECORPORALE
                   201. Cheltuieli de constituire (A)
                   203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
                   205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active
                        similare (A)
                   206. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
                   207. Fond comercial
                          2071. Fond comercial pozitiv*13) (A)
                          2075. Fond comercial negativ (P)
                   208. Alte imobilizări necorporale (A)
    
    21.         Imobilizări corporale
                   211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)
                          2111. Terenuri
                          2112. Amenajări de terenuri
                   212. Construcţii (A)
                   213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
                          2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de
                                lucru) (A)
                          2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)
                          2133. Mijloace de transport (A)
                   214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor
                        umane şi materiale şi alte active corporale (A)
                   215. Investiţii imobiliare (A)
                   216. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
                   217. Active biologice productive (A)
    
    22.         Imobilizări corporale în curs de aprovizionare
                   223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de
                        aprovizionare (A)
                   224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor
                        umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare
                        (A)
                   227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)
    
    23.         Imobilizări în curs
                   231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)
                   235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (A)
    
    26.         Imobilizări financiare
                   261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)
                   262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate (A)
                   263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun (A)
                   264. Titluri puse în echivalenţă*14) (A)
                   265. Alte titluri imobilizate (A)
                   266. Certificate verzi amânate (A)
                   267. Creanţe imobilizate
                          2671. Sume de încasat de la entităţile afiliate (A)
                          2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile
                                afiliate (A)
                          2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate
                                în comun (A)
                          2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi
                                entităţile controlate în comun (A)
                          2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
                          2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
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                          2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de
                                terţi (A)
                          2678. Alte creanţe imobilizate (A)
                          2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
                   269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
                          2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile
                                afiliate (P)
                          2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi
                                asociate (P)
                          2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi
                                controlate în comun (P)
                          2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
    
    28.         Amortizări privind imobilizările
                   280. Amortizări privind imobilizările necorporale
                          2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
                          2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
                          2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor
                                comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
                          2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a
                                resurselor minerale (P)
                          2807. Amortizarea fondului comercial*15) (P)
                          2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
                   281. Amortizări privind imobilizările corporale
                          2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
                          2812. Amortizarea construcţiilor (P)
                          2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
                          2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
                          2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare (P)
                          2816. Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a
                                resurselor minerale (P)
                          2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
    
    29.         Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor
                   290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
                          2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
                          2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor,
                                licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor
                                similare (P)
                          2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare
                                şi evaluare a resurselor minerale (P)
                          2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
                   291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
                          2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de
                                terenuri (P)
                          2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)
                          2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de
                                transport (P)
                          2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
                          2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare (P)
                          2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi
                                evaluare a resurselor minerale (P)
                          2917. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
                   293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
                          2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de
                                execuţie (P)
                          2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de
                                execuţie (P)
                   296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
                          2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la
                                entităţile afiliate (P)
                          2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la
                                entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)
                          2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri
                                imobilizate (P)
                          2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de
                                la entităţile afiliate (P)
                          2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de
                                entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
                          2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate
                                pe termen lung (P)

Pagina 142



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

                          2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe
                                imobilizate (P)
    
        Clasa 3 - Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie
    30.         Stocuri de materii prime şi materiale
                   301. Materii prime (A)
                   302. Materiale consumabile
                          3021. Materiale auxiliare (A)
                          3022. Combustibili (A)
                          3023. Materiale pentru ambalat (A)
                          3024. Piese de schimb (A)
                          3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)
                          3026. Furaje (A)
                          3028. Alte materiale consumabile (A)
                   303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
                   308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)
    
    32.         Stocuri în curs de aprovizionare
                   321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
                   322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
                   323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)
                   326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A)
                   327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
                   328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
    
    33.         Producţie în curs de execuţie
                   331. Produse în curs de execuţie (A)
                   332. Servicii în curs de execuţie (A)
    
    34.         PRODUSE
                   341. Semifabricate (A)
                   345. Produse finite (A)
                   346. Produse reziduale (A)
                   347. Produse agricole (A)
                   348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)
    
    35.         STOCURI AFLATE LA TERŢI
                   351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)
                   354. Produse aflate la terţi (A)
                   356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A)
                   357. Mărfuri aflate la terţi (A)
                   358. Ambalaje aflate la terţi (A)
    
    36.         Active biologice de natura stocurilor
                   361. Active biologice de natura stocurilor (A)
                   368. Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P)
    

    37.         MĂRFURI
                   371. Mărfuri (A)
                   378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)
    
    38.         Ambalaje
                   381. Ambalaje (A)
                   388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)
    39.         Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie
                   391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
                   392. Ajustări pentru deprecierea materialelor
                          3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
                          3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor
                                de inventar (P)
                   393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)
                   394. Ajustări pentru deprecierea produselor
                          3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)
                          3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)
                          3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)
                          3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P)
                   395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
                          3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate
                                la terţi (P)
                          3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la
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                                terţi (P)
                          3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la
                                terţi (P)
                          3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la
                                terţi (P)
                          3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la
                                terţi (P)
                          3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura
                                stocurilor aflate la terţi (P)
                          3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)
                          3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)
                   396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor
                       (P)
                   397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)
                   398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)
    
        Clasa 4 - Conturi de terţi
    40.         Furnizori şi conturi asimilate
                   401. Furnizori (P)
                   403. Efecte de plătit (P)
                   404. Furnizori de imobilizări (P)
                   405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
                   408. Furnizori - facturi nesosite (P)
                   409. Furnizori - debitori
                          4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura
                                stocurilor (A)
                          4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
                          4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
                          4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
    
    41.         Clienţi şi conturi asimilate
                   411. Clienţi
                          4111. Clienţi (A)
                          4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)
                   413. Efecte de primit de la clienţi (A)
                   418. Clienţi - facturi de întocmit (A)
                   419. Clienţi - creditori (P)
    
    42.         Personal şi conturi asimilate
                   421. Personal - salarii datorate (P)
                   423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
                   424. Prime reprezentând participarea personalului la profit*16) (P)
                   425. Avansuri acordate personalului (A)
                   426. Drepturi de personal neridicate (P)
                   427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
                   428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
                          4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
                          4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)
    
    43.         Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate
                   431. Asigurări sociale
                          4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)
                          4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)
                          4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de
                                sănătate (P)
                          4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de
                                sănătate (P)
                          4315 Contribuţia de asigurări sociale (P)
 (la 07-02-2018 Planul de conturi de la punctul 594 a fost completat cu contul 4315 de  Articolul 1 
ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 07 februarie 
2018) 

                          4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)
 (la 07-02-2018 Planul de conturi de la punctul 594 a fost completat cu contul 4316 de  Articolul 1 
ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 07 februarie 
2018) 

                          4318. Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate*1)
──────────
    *1) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât 
angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.
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──────────

 (la 01-02-2017 Capitolul 14  a fost completat de Punctul 14, Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 
25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

*ST*

*T*
    
                   436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)
    (la 07-02-2018 Planul de conturi de la punctul 594 a fost completat cu contul 436 de  
Articolul 1 ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 
din 07 februarie 2018)
                   437. Ajutor de şomaj
                          4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)
                          4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)
                   438. Alte datorii şi creanţe sociale
                          4381. Alte datorii sociale (P)
                          4382. Alte creanţe sociale (A)
    
    44.         Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
                   441. Impozitul pe profit/venit
                          4411. Impozitul pe profit (P)
                          4418. Impozitul pe venit*17) (P)
                   442. Taxa pe valoarea adăugată
                          4423. TVA de plată (P)
                          4424. TVA de recuperat (A)
                          4426. TVA deductibilă (A)
                          4427. TVA colectată (P)
                          4428. TVA neexigibilă (A/P)
                   444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
                   445. Subvenţii
                          4451. Subvenţii guvernamentale (A)
                          4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)
                          4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)
                   446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)
                   447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)
                   448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
                          4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)
                          4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)
    
    45.         Grup şi acţionari/asociaţi
                   451. Decontări între entităţile afiliate
                          4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P)
                          4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate 
(A/P)
                   453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în 
comun
                          4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate
                          4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi
                                entităţile controlate în comun (A/P)
                   455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
                          4551. Acţionari/Asociaţi - conturi curente (P)
                          4558. Acţionari/Asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)
                   456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)
                   457. Dividende de plată (P)
                   458. Decontări din operaţiuni în participaţie
                          4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P)
                          4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A)
    
    46.         Debitori şi creditori diverşi
                   461. Debitori diverşi (A)
                   462. Creditori diverşi (P)

Pagina 145



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

*ST*

*T*
                   466. Decontări din operaţiuni de fiducie

    ----------
    Contul 466 de la grupa 46 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

*ST*

*T*
                          4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P)

    ----------
    Contul 4661 de la grupa 46 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

*ST*

*T*
                          4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A)

    ----------
    Contul 4662 de la grupa 46 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

*ST*

*T*
    *Font 9*
    47.         Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate
                   471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
                   472. Venituri înregistrate în avans (P)
                   473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)
                   475. Subvenţii pentru investiţii
                          4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
                          4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
                                pentru investiţii (P)
                          4753. Donaţii pentru investiţii (P)
                          4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
                          4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru
                                investiţii (P)
                   478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la
                        clienţi (P)
    
    48.         Decontări în cadrul unităţii
                   481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)
                   482. Decontări între subunităţi (A/P)
    
    49.         Ajustări pentru deprecierea creanţelor
                   491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)
                   495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului
                        şi cu acţionarii/asociaţii (P)
                   496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)
    
        Clasa 5 - Conturi de trezorerie
    50.         Investiţii pe termen scurt
                   501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)
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                   505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)
                   506. Obligaţiuni (A)
                   507. Certificate verzi primite (A)
                   508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
                          5081. Alte titluri de plasament (A)
                          5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)
                   509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
                          5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile
                                afiliate (P)
                          5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)
    
    51.         Conturi la bănci
                   511. Valori de încasat
                          5112. Cecuri de încasat (A)
                          5113. Efecte de încasat (A)
                          5114. Efecte remise spre scontare (A)
                   512. Conturi curente la bănci
                          5121. Conturi la bănci în lei (A)
                          5124. Conturi la bănci în valută (A)
                          5125. Sume în curs de decontare (A)
                          5126. Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)
 (la 07-11-2017 Contul 5126 a fost introdus de  Articolul I ORDINUL nr. 2.827 din 30 octombrie 
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 07 noiembrie 2017) 

                          5127. Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)
 (la 07-11-2017 Contul 5127 a fost introdus de  Articolul I ORDINUL nr. 2.827 din 30 octombrie 
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 07 noiembrie 2017) 

                   518. Dobânzi
                          5186. Dobânzi de plătit (P)
                          5187. Dobânzi de încasat (A)
                   519. Credite bancare pe termen scurt
                          5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
                          5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)
                          5193. Credite externe guvernamentale (P)
                          5194. Credite externe garantate de stat (P)
                          5195. Credite externe garantate de bănci (P)
                          5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
                          5197. Credite interne garantate de stat (P)
                          5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
    
    53.         Casa
                   531. Casa
                          5311. Casa în lei (A)
                          5314. Casa în valută (A)
                   532. Alte valori
                          5321. Timbre fiscale şi poştale (A)
                          5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)
                          5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)
                          5328. Alte valori (A)
    
    54.         Acreditive
                   541. Acreditive
                          5411. Acreditive în lei (A)
                          5414. Acreditive în valută (A)
                   542. Avansuri de trezorerie*18) (A)
    
    
    58.         Viramente interne
                   581. Viramente interne (A/P)
    
    59.         Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie
                   591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la
                        entităţile afiliate (P)
                   595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi
                        răscumpărate (P)
                   596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)
                   598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt
                        şi creanţe asimilate (P)
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        Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
    60.         Cheltuieli privind stocurile
                   601. Cheltuieli cu materiile prime
                   602. Cheltuieli cu materialele consumabile
                          6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
                          6022. Cheltuieli privind combustibilii
                          6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
                          6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
                          6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
                          6026. Cheltuieli privind furajele
                          6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
                   603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
                   604. Cheltuieli privind materialele nestocate
                   605. Cheltuieli privind energia şi apa
                   606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
                   607. Cheltuieli privind mărfurile
                   608. Cheltuieli privind ambalajele
                   609. Reduceri comerciale primite
    
    61.         Cheltuieli cu serviciile executate de terţi
                   611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
                   612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
                   613. Cheltuieli cu primele de asigurare
                   614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările
                   615. Cheltuieli cu pregătirea personalului
    
    62.         Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
                   621. Cheltuieli cu colaboratorii
                   622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
                   623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
                   624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

                   625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
                   626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
                   627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
                   628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
    
    63.         Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
                   635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
    
    64.         Cheltuieli cu personalul
                   641. Cheltuieli cu salariile personalului
                   642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor
                          6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor
                          6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor
                   643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
                   644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
                   645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
                          6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale
                          6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de
                                şomaj
                          6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările
                                sociale de sănătate
                          6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă
                          6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii
                                facultative
                          6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare
                                voluntară de sănătate
                          6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
                   646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă
 (la 07-02-2018 Planul de conturi de la punctul 594, Capitolul 14 a fost completat cu contul 646 de 
Articolul 1 ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 07 
februarie 2018) 

    
    65.         Alte cheltuieli de exploatare

*ST*
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*T*
                   651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie

    ----------
    Contul 651 de la grupa 65 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

*ST*

*T*
                           6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei

    ----------
    Contul 6511 de la grupa 65 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

*ST*

*T*
                           6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie

    ----------
    Contul 6512 de la grupa 65 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

*ST*

*T*
                           6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie

    ----------
    Contul 6513 de la grupa 65 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

*ST*

*T*
    *Font 9*
                   652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
                   654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
                   655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
                   658. Alte cheltuieli de exploatare
                          6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
                          6582. Donaţii acordate
                          6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de
                                capital
                          6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări
 (la 23-01-2018 Contul 6584 a fost introdus de  Punctul 6, Articolul 13 ORDINUL nr. 470 din 11 
ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 

                          6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în
                                baza unor acte normative speciale*19)
                          6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
                          6588. Alte cheltuieli de exploatare
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    66.         Cheltuieli financiare
                   663. Pierderi din creanţe legate de participaţii
                   664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
                          6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
                          6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
                   665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
                        monetare exprimate în valută*20)
                          6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea
                                elementelor  monetare care fac parte din investiţia netă
                                într-o entitate străină
                   666. Cheltuieli privind dobânzile
                   667. Cheltuieli privind sconturile acordate
                   668. Alte cheltuieli financiare
    
    68.         Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
                sau pierdere de valoare
                   681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi
                        ajustările pentru depreciere
                          6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
                          6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
                          6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea
                                imobilizărilor
                          6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea
                                activelor circulante
                          6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea
                                fondului comercial

*ST*

*T*
    *Font 9*
                   686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările
                        pentru pierdere de valoare
                          6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
                          6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de
                                valoare a imobilizărilor financiare
                          6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de
                                valoare a activelor circulante
    

*ST*

*T*
    *Font 7*
                          6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat

    ----------
    Contul 6856 de la grupa 68 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

*ST*

*T*
                          6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de 
rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii
    69. Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite
                   691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
                   698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar 
în elementele de mai sus*21)
        Clasa 7 - Conturi de venituri
    70. Cifra de afaceri netă
                   701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a 
activelor biologice de natura stocurilor
                          7015. Venituri din vânzarea produselor finite
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                          7017. Venituri din vânzarea produselor agricole
                          7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de natura 
stocurilor
                   702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
                   703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
                   704. Venituri din servicii prestate
                   705. Venituri din studii şi cercetări
                   706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
                   707. Venituri din vânzarea mărfurilor
                   708. Venituri din activităţi diverse
                   709. Reduceri comerciale acordate
    71. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
                   711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
                   712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie
    72. Venituri din producţia de imobilizări
                   721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale
                   722. Venituri din producţia de imobilizări corporale
                   725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare
    74. Venituri din subvenţii de exploatare
                   741. Venituri din subvenţii de exploatare
                          7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de 
afaceri*22)
                          7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime 
şi materiale
                          7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte 
cheltuieli externe
                          7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata 
personalului
                          7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi 
protecţie socială
                          7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte 
cheltuieli de exploatare
                          7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi 
şi alte evenimente similare
                          7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda 
datorată
                          7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor 
venituri
    75. Alte venituri din exploatare

*ST*

*T*
                   751. Venituri din operaţiuni de fiducie

    ----------
    Contul 751 de la grupa 75 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

*ST*

*T*
                          7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei

    ----------
    Contul 7511 de la grupa 75 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.
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*ST*

*T*
                          7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie

    ----------
    Contul 7512 de la grupa 75 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

*ST*

*T*
                          7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie.

    ----------
    Contul 7513 de la grupa 75 a pct. 594 a fost introdus de pct. 35 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

*ST*

*T*
    *Font 9*
                   754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
                   755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
                   758. Alte venituri din exploatare
                          7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
                          7582. Venituri din donaţii primite
                          7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital
                          7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii
                          7586. Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte 
normative speciale^1
──────────
    ^1 În acest cont se evidenţiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte 
normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
──────────

 (la 23-01-2018 Contul 7586 a fost introdus de  Punctul 6, Articolul 13 ORDINUL nr. 470 din 11 
ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 

                          7588. Alte venituri din exploatare
    
    76.         Venituri financiare
                   761. Venituri din imobilizări financiare
                          7611. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
                          7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate
                          7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun
                          7615. Venituri din alte imobilizări financiare
                   762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
                   764. Venituri din investiţii financiare cedate
                          7641. Venituri din imobilizări financiare cedate
                          7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
                   765. Venituri din diferenţe de curs valutar
                          7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele
                                monetare exprimate în valută*23)
                          7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor
                                monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate
                                străină
                   766. Venituri din dobânzi
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                   767. Venituri din sconturi obţinute
                   768. Alte venituri financiare

*ST*

*T*

*ST*

*T*
    *Font 9*
    78.         Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de 
valoare

    ----------
    Denumirea grupei 78 de la pct. 594 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 
din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

*ST*

*T*
    *Font 9*
                   781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind
                        activitatea de exploatare
                          7812. Venituri din provizioane
                          7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
                          7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
                          7815. Venituri din fondul comercial negativ

*ST*

*T*

*ST*

*T*
    *Font 9*
                   786. Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare

    ----------
    Denumirea contului 786 de la pct. 594 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 
4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

*ST*

*T*
    *Font 9*
                          7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a
                                imobilizărilor financiare
                          7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a
                                activelor circulante

*ST*
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*T*
                          7865. Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente 
titlurilor de stat

 (la 01-02-2017 Capitolul 14  a fost completat de Punctul 14, Articolul 12 din ORDINUL 
nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

*ST*

*T*
    
        Clasa 8 - conturi speciale
    80.         Conturi în afara bilanţului
                   801. Angajamente acordate
                          8011. Giruri şi garanţii acordate
                          8018. Alte angajamente acordate
                   802. Angajamente primite
                          8021. Giruri şi garanţii primite
                          8028. Alte angajamente primite
                   803. Alte conturi în afara bilanţului

*ST*

*T*
                          8031. Eliminat

(la 01-02-2017 Contul 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie a fost eliminat de 
Punctul 14, Articolul 12 ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 
                          8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor 
contracte similare

 (la 01-02-2017 Capitolul 14  a fost completat de Punctul 14, Articolul 12 din ORDINUL 
nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

*ST*

*T*
    
                          8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
                          8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
                          8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
                          8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în 
folosinţă
                          8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii
                                asimilate
                          8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă
                          8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi 
alte bunuri similare
 (la 23-01-2018 Denumirea contului 8038 a fost modificată de  Punctul 5, Articolul 13 
ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 
ianuarie 2018) 
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                          8039. Alte valori în afara bilanţului

*ST*

*T*
                   804. Certificate verzi

*ST*

(la 21-06-2017 Capitolul 14  a fost completat de  Punctul 2, Articolul 8 din ORDINUL nr. 
895 din 16 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 21 iunie 2017) 

*T*
    
                   805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte 
asimilate,
                        neajunse la scadenţă
                          8051. Dobânzi de plătit
                          8052. Dobânzi de încasat*24)
                   806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
                   807. Active contingente
                   808. Datorii contingente
                   809. Creanţe preluate prin cesionare
    
    89.         Bilanţ
                   891. Bilanţ de deschidere
                   892. Bilanţ de închidere
    
        Clasa 9 - conturi de gestiune*25)
    90.         Decontări interne
                   901. Decontări interne privind cheltuielile
                   902. Decontări interne privind producţia obţinută
                   903. Decontări interne privind diferenţele de preţ
    
    92.         Conturi de calculaţie
                   921. Cheltuielile activităţii de bază
                   922. Cheltuielile activităţilor auxiliare
                   923. Cheltuieli indirecte de producţie
                   924. Cheltuieli generale de administraţie
                   925. Cheltuieli de desfacere
    
    93.         Costul producţiei
                   931. Costul producţiei obţinute
                   933. Costul producţiei în curs de execuţie

*ST*

──────────
    *4) În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capital social, patrimoniul 
regiei etc.
    *5) Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale 
de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
    *6) Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura 
patrimoniului privat.
    *7) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
    *8) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
    *9) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
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    *10) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
    *11) Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 şi până la închiderea 
soldului acestui cont.
    *12) În acest cont se evidenţiază eventualele diferenţe rezultate din dispoziţiile 
tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condiţiile prevăzute de acestea.
    *13) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.
    *14) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
    *15) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.
    *16) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
    *17) Se utilizează pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, 
definite conform legii.
    *18) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.
    *19) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi 
contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de 
Codul fiscal.
    *20) În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar 
rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o 
entitate străină.
    *21) Se utilizează conform reglementărilor legale.
    *22) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.
    *23) În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar 
rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o 
entitate străină.
    *24) Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi 
care mai au în derulare contracte de leasing.
    *25) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această 
clasă este opţională.
──────────
    CAP. 15
    Transpunerea conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2014 în noul plan de 
conturi general
    595. - (1) Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a 
soldurilor conturilor, din balanţa de verificare la 31.12.2014, în conturile prevăzute în 
noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări. De asemenea, se va 
urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul 
unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în funcţie de natura sumelor reflectate în 
soldul fiecărui cont.
    (2) Entităţile care au aplicat Reglementările contabile simplificate, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, şi au folosit conturile din Planul 
de conturi simplificat, cuprins în acele reglementări, vor lua măsuri pentru transpunerea 
corespunzătoare a soldurilor conturilor, din balanţa de verificare la 31.12.2014, în 
conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări.
    (3) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul 
calendaristic, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii, aplică prevederile 
prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe 
ulterior datei de 1 ianuarie 2015. Ca urmare, acestea efectuează transpunerea prevăzută 
de prezentul capitol plecând de la soldurile din balanţa de verificare pe baza căreia se 
întocmesc primele situaţii financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 
ianuarie 2015.

*T*

*ST*

*T*
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┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│CONTURI                    │CONTURI VECHI              │
│POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR   │(prevăzute în Planul de    │
│CONTABILE                  │conturi general cuprins    │
│PRIVIND SITUAŢIILE         │în Reglementările contabile│
│FINANCIARE ANUALE          │aprobate prin Ordinul      │
│INDIVIDUALE                │ministrului finanţelor     │
│ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE   │publice nr. 3.055/2009,    │
│ANUALE CONSOLIDATE         │cu modificările şi         │
│                           │completările ulterioare)   │
├──────┬────────────────────┼──────┬────────────────────┤
│Simbol│Denumire cont       │Simbol│Denumire cont       │
│cont  │                    │cont  │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE,          │
│ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE                       │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE                          │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│101   │Capital             │101   │Capital             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1011  │Capital subscris    │1011  │Capital subscris    │
│      │nevărsat            │      │nevărsat            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1012  │Capital subscris    │1012  │Capital subscris    │
│      │vărsat              │      │vărsat              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1015  │Patrimoniul regiei  │1015  │Patrimoniul regiei  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1016  │Patrimoniul public  │1016  │Patrimoniul public  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1017  │Patrimoniul privat  │      │Cont nou            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Patrimoniul         │      │Patrimoniul         │
│1018  │institutelor        │1018  │institutelor        │
│      │naţionale de        │      │naţionale de        │
│      │cercetare-dezvoltare│      │cercetare-dezvoltare│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│103   │Alte elemente de    │      │Cont nou            │
│      │capitaluri proprii  │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Beneficii acordate  │      │                    │
│1031  │angajaţilor sub     │1068  │Alte rezerve/       │
│      │forma               │      │analitic distinct   │
│      │instrumentelor de   │      │                    │
│      │capitaluri proprii  │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Diferenţe de curs   │      │Rezerve din         │
│      │valutar în relaţie  │      │diferenţe de curs   │
│1033  │cu                  │1067  │valutar în          │
│      │investiţia netă     │      │relaţie cu          │
│      │într-o entitate     │      │investiţia netă     │
│      │străină             │      │într-o entitate     │
│      │                    │      │străină             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Diferenţe din       │      │                    │
│      │modificarea valorii │      │                    │
│1038  │juste               │1064  │Rezerve de valoare  │
│      │a activelor         │      │justă               │
│      │financiare          │      │                    │
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│      │disponibile în      │      │                    │
│      │vederea vânzării şi │      │                    │
│      │alte elemente de    │      │                    │
│      │capitaluri proprii  │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│104   │Prime de capital    │104   │Prime de capital    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1041  │Prime de emisiune   │1041  │Prime de emisiune   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1042  │Prime de fuziune/   │1042  │Prime de fuziune/   │
│      │divizare            │      │divizare            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1043  │Prime de aport      │1043  │Prime de aport      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1044  │Prime de conversie a│1044  │Prime de conversie a│
│      │obligaţiunilor în   │      │obligaţiunilor în   │
│      │acţiuni             │      │acţiuni             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│105   │Rezerve din         │105   │Rezerve din         │
│      │reevaluare          │      │reevaluare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│106   │Rezerve             │106   │Rezerve             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1061  │Rezerve legale      │1061  │Rezerve legale      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1063  │Rezerve statutare   │1063  │Rezerve statutare   │
│      │sau contractuale    │      │sau contractuale    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1068  │Alte rezerve        │1068  │Alte rezerve/       │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Diferenţe de curs   │      │Rezerve din         │
│107   │valutar din         │107   │conversie           │
│      │conversie           │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│108   │Interese care nu    │108   │Interese care nu    │
│      │controlează         │      │controlează         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Interese care nu    │      │Interese care nu    │
│1081  │controlează -       │1081  │controlează -       │
│      │rezultatul          │      │rezultatul          │
│      │exerciţiului        │      │exerciţiului        │
│      │financiar           │      │financiar           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1082  │Interese care nu    │1082  │Interese care nu    │
│      │controlează - alte  │      │controlează - alte  │
│      │capitaluri proprii  │      │capitaluri proprii  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│109   │Acţiuni proprii     │109   │Acţiuni proprii     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Acţiuni proprii     │      │Acţiuni proprii     │
│1091  │deţinute pe termen  │1091  │deţinute pe termen  │
│      │scurt               │      │scurt               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Acţiuni proprii     │      │Acţiuni proprii     │
│1092  │deţinute pe termen  │1092  │deţinute pe termen  │
│      │lung                │      │lung                │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Acţiuni proprii     │      │Acţiuni proprii     │
│      │reprezentând titluri│      │reprezentând titluri│
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│1095  │deţinute de         │1095  │deţinute de         │
│      │societatea absorbită│      │societatea absorbită│
│      │la                  │      │la                  │
│      │societatea          │      │societatea          │
│      │absorbantă          │      │absorbantă          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT                         │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│117   │Rezultatul reportat │117   │Rezultatul reportat │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Rezultatul reportat │      │Rezultatul reportat │
│      │reprezentând        │      │reprezentând        │
│1171  │profitul            │1171  │profitul            │
│      │nerepartizat sau    │      │nerepartizat sau    │
│      │pierderea           │      │pierderea           │
│      │neacoperită         │      │neacoperită         │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Rezultatul reportat │
│      │Rezultatul reportat │      │provenit din        │
│1172  │provenit din        │1172  │adoptarea           │
│      │adoptarea pentru    │      │pentru prima dată a │
│      │prima dată a IAS,   │      │IAS, mai puţin IAS  │
│      │mai puţin IAS 29    │      │29                  │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Rezultatul reportat │      │                    │
│1173  │provenit din        │      │Cont nou            │
│      │modificările        │      │                    │
│      │politicilor         │      │                    │
│      │contabile           │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Rezultatul reportat │      │Rezultatul reportat │
│1174  │provenit din        │1174  │provenit din        │
│      │corectarea erorilor │      │corectarea          │
│      │contabile           │      │erorilor contabile  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Rezultatul reportat │      │Rezerve reprezentând│
│1175  │reprezentând        │1065  │surplusul realizat  │
│      │surplusul realizat  │      │din                 │
│      │din rezerve din     │      │rezerve din         │
│      │reevaluare          │      │reevaluare          │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Rezultatul reportat │
│      │Rezultatul reportat │      │provenit din        │
│      │provenit din        │      │trecerea            │
│1176  │trecerea la         │1176  │la aplicarea        │
│      │aplicarea           │      │Reglementărilor     │
│      │reglementărilor     │      │contabile           │
│      │contabile conforme  │      │conforme cu         │
│      │cu directivele      │      │Directiva a IV-a a  │
│      │europene            │      │Comunităţilor       │
│      │                    │      │Economic Europene   │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR           │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│121   │Profit sau pierdere │121   │Profit sau pierdere │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│129   │Repartizarea        │129   │Repartizarea        │
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│      │profitului          │      │profitului          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,  │
│RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA,                               │
│CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE│
│CAPITALURI PROPRII                                     │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Câştiguri legate de │      │Câştiguri legate de │
│141   │vânzarea sau        │141   │vânzarea sau        │
│      │anularea            │      │anularea            │
│      │instrumentelor de   │      │instrumentelor de   │
│      │capitaluri          │      │capitaluri proprii  │
│      │proprii             │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Câştiguri legate de │
│      │Câştiguri legate de │      │vânzarea sau        │
│1411  │vânzarea            │141   │anularea            │
│      │instrumentelor de   │      │instrumentelor de   │
│      │capitaluri proprii  │      │capitaluri          │
│      │                    │      │proprii/analitic    │
│      │                    │      │distinct            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Câştiguri legate de │
│      │Câştiguri legate de │      │vânzarea sau        │
│1412  │anularea            │141   │anularea            │
│      │instrumentelor de   │      │instrumentelor de   │
│      │capitaluri proprii  │      │capitaluri          │
│      │                    │      │proprii/analitic    │
│      │                    │      │distinct            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Pierderi legate de  │      │Pierderi legate de  │
│      │emiterea,           │      │emiterea,           │
│149   │răscumpărarea,      │149   │răscumpărarea,      │
│      │vânzarea, cedarea cu│      │vânzarea, cedarea cu│
│      │titlu gratuit sau   │      │titlu gratuit sau   │
│      │anularea            │      │anularea            │
│      │instrumentelor de   │      │instrumentelor de   │
│      │capitaluri proprii  │      │capitaluri          │
│      │                    │      │proprii             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Pierderi rezultate  │      │Alte pierderi legate│
│1491  │din vânzarea        │1495  │de instrumentele de │
│      │instrumentelor de   │      │capitaluri proprii/ │
│      │capitaluri proprii  │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Pierderi rezultate  │      │Pierderi rezultate  │
│1495  │din reorganizări,   │1491  │din reorganizări şi │
│      │care sunt           │      │care                │
│      │determinate de      │      │sunt determinate de │
│      │anularea            │      │anularea titlurilor │
│      │titlurilor deţinute │      │deţinute            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte pierderi legate│      │Alte pierderi legate│
│1498  │de instrumentele de │1495  │de instrumentele de │
│      │capitaluri proprii  │      │capitaluri proprii/ │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 15 - PROVIZIOANE                                 │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│151   │Provizioane         │151   │Provizioane         │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1511  │Provizioane pentru  │1511  │Provizioane pentru  │
│      │litigii             │      │litigii             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1512  │Provizioane pentru  │1512  │Provizioane pentru  │
│      │garanţii acordate   │      │garanţii acordate   │
│      │clienţilor          │      │clienţilor          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Provizioane pentru  │      │Provizioane pentru  │
│      │dezafectare         │      │dezafectare         │
│1513  │imobilizări         │1513  │imobilizări         │
│      │corporale şi alte   │      │corporale şi alte   │
│      │acţiuni             │      │acţiuni similare    │
│      │similare legate de  │      │legate              │
│      │acestea             │      │de acestea          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1514  │Provizioane pentru  │1514  │Provizioane pentru  │
│      │restructurare       │      │restructurare       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1515  │Provizioane pentru  │1515  │Provizioane pentru  │
│      │pensii şi obligaţii │      │pensii şi obligaţii │
│      │similare            │      │similare            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1516  │Provizioane pentru  │1516  │Provizioane pentru  │
│      │impozite            │      │impozite            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Provizioane pentru  │      │                    │
│1517  │terminarea          │      │Cont nou            │
│      │contractului de     │      │                    │
│      │muncă               │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1518  │Alte provizioane    │1518  │Alte provizioane    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE            │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Împrumuturi din     │      │Împrumuturi din     │
│161   │emisiuni de         │161   │emisiuni de         │
│      │obligaţiuni         │      │obligaţiuni         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Împrumuturi externe │      │Împrumuturi externe │
│1614  │din emisiuni de     │1614  │din emisiuni de     │
│      │obligaţiuni         │      │obligaţiuni         │
│      │garantate de stat   │      │garantate de stat   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Împrumuturi externe │      │Împrumuturi externe │
│1615  │din emisiuni de     │1615  │din emisiuni de     │
│      │obligaţiuni         │      │obligaţiuni         │
│      │garantate de bănci  │      │garantate de bănci  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Împrumuturi interne │      │Împrumuturi interne │
│1617  │din emisiuni de     │1617  │din emisiuni de     │
│      │obligaţiuni         │      │obligaţiuni         │
│      │garantate de stat   │      │garantate de stat   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1618  │Alte împrumuturi din│1618  │Alte împrumuturi din│
│      │emisiuni de         │      │emisiuni de         │
│      │obligaţiuni         │      │obligaţiuni         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│162   │Credite bancare pe  │162   │Credite bancare pe  │
│      │termen lung         │      │termen lung         │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1621  │Credite bancare pe  │1621  │Credite bancare pe  │
│      │termen lung         │      │termen lung         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Credite bancare pe  │      │Credite bancare pe  │
│1622  │termen lung         │1622  │termen lung         │
│      │nerambursate la     │      │nerambursate        │
│      │scadenţă            │      │la scadenţă         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1623  │Credite externe     │1623  │Credite externe     │
│      │guvernamentale      │      │guvernamentale      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Credite bancare     │      │Credite bancare     │
│1624  │externe garantate de│1624  │externe garantate de│
│      │stat                │      │stat                │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Credite bancare     │      │Credite bancare     │
│1625  │externe garantate de│1625  │externe garantate de│
│      │bănci               │      │bănci               │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1626  │Credite de la       │1626  │Credite de la       │
│      │trezoreria statului │      │trezoreria statului │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Credite bancare     │      │Credite bancare     │
│1627  │interne garantate de│1627  │interne garantate de│
│      │stat                │      │stat                │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│166   │Datorii care privesc│166   │Datorii care privesc│
│      │imobilizările       │      │imobilizările       │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1661  │Datorii faţă de     │1661  │Datorii faţă de     │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Datorii faţă de     │      │Datorii faţă de     │
│      │entităţile asociate │      │entităţile de care  │
│1663  │şi                  │1663  │compania            │
│      │entităţile          │      │este legată prin    │
│      │controlate în comun │      │interese de         │
│      │                    │      │participare         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│167   │Alte împrumuturi şi │167   │Alte împrumuturi şi │
│      │datorii asimilate   │      │datorii asimilate   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│168   │Dobânzi aferente    │168   │Dobânzi aferente    │
│      │împrumuturilor şi   │      │împrumuturilor şi   │
│      │datoriilor asimilate│      │datoriilor asimilate│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi aferente    │      │Dobânzi aferente    │
│1681  │împrumuturilor din  │1681  │împrumuturilor din  │
│      │emisiuni de         │      │emisiuni de         │
│      │obligaţiuni         │      │obligaţiuni         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi aferente    │      │Dobânzi aferente    │
│1682  │creditelor bancare  │1682  │creditelor bancare  │
│      │pe                  │      │pe                  │
│      │termen lung         │      │termen lung         │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1685  │Dobânzi aferente    │1685  │Dobânzi aferente    │
│      │datoriilor faţă de  │      │datoriilor faţă de  │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi aferente    │      │Dobânzi aferente    │
│1686  │datoriilor faţă de  │1686  │datoriilor faţă de  │
│      │entităţile asociate │      │entităţile de care  │
│      │şi entităţile       │      │compania este legată│
│      │controlate în comun │      │prin interese de    │
│      │                    │      │participare         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│1687  │Dobânzi aferente    │1687  │Dobânzi aferente    │
│      │altor împrumuturi şi│      │altor împrumuturi şi│
│      │datorii asimilate   │      │datorii asimilate   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Prime privind       │      │                    │
│169   │rambursarea         │      │Cont nou            │
│      │obligaţiunilor      │      │                    │
│      │şi a altor datorii  │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Prime privind       │      │Prime privind       │
│1691  │rambursarea         │169   │rambursarea         │
│      │obligaţiunilor      │      │obligaţiunilor      │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Prime privind       │      │                    │
│1692  │rambursarea altor   │      │Cont nou            │
│      │datorii             │      │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI                       │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE                     │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│201   │Cheltuieli de       │201   │Cheltuieli de       │
│      │constituire         │      │constituire         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│203   │Cheltuieli de       │203   │Cheltuieli de       │
│      │dezvoltare          │      │dezvoltare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Concesiuni, brevete,│      │Concesiuni, brevete,│
│205   │licenţe, mărci      │205   │licenţe, mărci      │
│      │comerciale, drepturi│      │comerciale, drepturi│
│      │şi active similare  │      │şi active similare  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Active necorporale  │      │                    │
│206   │de explorare şi     │      │Cont nou            │
│      │evaluare a          │      │                    │
│      │resurselor minerale │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│207   │Fond comercial      │207   │Fond comercial      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2071  │Fond comercial      │2071  │Fond comercial      │
│      │pozitiv             │      │pozitiv             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2075  │Fond comercial      │2075  │Fond comercial      │
│      │negativ             │      │negativ             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│208   │Alte imobilizări    │208   │Alte imobilizări    │
│      │necorporale         │      │necorporale         │
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├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE                       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Terenuri şi         │      │Terenuri şi         │
│211   │amenajări de        │211   │amenajări de        │
│      │terenuri            │      │terenuri            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2111  │Terenuri            │2111  │Terenuri            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2112  │Amenajări de        │2112  │Amenajări de        │
│      │terenuri            │      │terenuri            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│212   │Construcţii         │212   │Construcţii         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Instalaţii tehnice  │      │Instalaţii tehnice, │
│213   │şi mijloace de      │213   │mijloace de         │
│      │transport           │      │transport,          │
│      │                    │      │animale şi plantaţii│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Echipamente         │      │Echipamente         │
│2131  │tehnologice (maşini,│2131  │tehnologice (maşini,│
│      │utilaje             │      │utilaje şi          │
│      │şi instalaţii de    │      │instalaţii de lucru)│
│      │lucru)              │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Aparate şi          │      │Aparate şi          │
│2132  │instalaţii de       │2132  │instalaţii de       │
│      │măsurare,           │      │măsurare, control   │
│      │control şi reglare  │      │şi reglare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2133  │Mijloace de         │2133  │Mijloace de         │
│      │transport           │      │transport           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Mobilier, aparatură │      │Mobilier, aparatură │
│      │birotică,           │      │birotică,           │
│214   │echipamente de      │214   │echipamente         │
│      │protecţie a         │      │de protecţie a      │
│      │valorilor           │      │valorilor umane şi  │
│      │umane şi materiale  │      │materiale           │
│      │şi alte active      │      │şi alte active      │
│      │corporale           │      │corporale           │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│215   │Investiţii          │      │Cont nou            │
│      │imobiliare          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Active corporale de │      │                    │
│216   │explorare şi        │      │Cont nou            │
│      │evaluare a          │      │                    │
│      │resurselor minerale │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│217   │Active biologice    │2134  │Animale şi plantaţii│
│      │productive          │      │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE            │
│APROVIZIONARE                                          │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │                    │      │Instalaţii tehnice, │
│      │Instalaţii tehnice  │      │mijloace de         │
│223   │şi mijloace de      │223   │transport,          │
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│      │transport în curs de│      │animale şi plantaţii│
│      │aprovizionare       │      │în curs de          │
│      │                    │      │aprovizionare/      │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Mobilier, aparatură │      │Mobilier, aparatură │
│      │birotică,           │      │birotică,           │
│224   │echipamente de      │224   │echipamente         │
│      │protecţie a         │      │de protecţie a      │
│      │valorilor           │      │valorilor umane şi  │
│      │umane şi materiale  │      │materiale           │
│      │şi alte active      │      │şi alte active      │
│      │corporale în curs de│      │corporale în curs de│
│      │aprovizionare       │      │aprovizionare       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Instalaţii tehnice, │
│      │Active biologice    │      │mijloace de         │
│227   │productive în curs  │      │transport,          │
│      │de                  │      │animale şi plantaţii│
│      │aprovizionare       │      │în curs de          │
│      │                    │      │aprovizionare/      │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS                         │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│231   │Imobilizări         │231   │Imobilizări         │
│      │corporale în curs de│      │corporale în curs de│
│      │execuţie            │      │execuţie            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Investiţii          │      │                    │
│235   │imobiliare în curs  │      │Cont nou            │
│      │de                  │      │                    │
│      │execuţie            │      │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE                      │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│261   │Acţiuni deţinute la │261   │Acţiuni deţinute la │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Acţiuni deţinute la │      │Interese de         │
│262   │entităţi asociate   │263   │participare/analitic│
│      │                    │      │distinct            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Acţiuni deţinute la │      │Interese de         │
│263   │entităţi controlate │263   │participare/analitic│
│      │în comun            │      │distinct            │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│264   │Titluri puse în     │264   │Titluri puse în     │
│      │echivalenţă         │      │echivalenţă         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│265   │Alte titluri        │265   │Alte titluri        │
│      │imobilizate         │      │imobilizate         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│266   │Certificate verzi   │266   │Certificate verzi   │
│      │amânate             │      │amânate             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│267   │Creanţe imobilizate │267   │Creanţe imobilizate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2671  │Sume de încasat de  │2671  │Sume datorate de    │
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│      │la entităţile       │      │entităţile afiliate │
│      │afiliate            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânda aferentă    │      │Dobânda aferentă    │
│2672  │sumelor de încasat  │2672  │sumelor datorate de │
│      │de la entităţile    │      │entităţile afiliate │
│      │afiliate            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Creanţe faţă de     │      │Creanţe legate de   │
│2673  │entităţile asociate │2673  │interesele de       │
│      │şi                  │      │participare         │
│      │entităţile          │      │                    │
│      │controlate în comun │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânda aferentă    │      │Dobânda aferentă    │
│2674  │creanţelor faţă de  │2674  │creanţelor legate de│
│      │entităţile asociate │      │interesele de       │
│      │şi entităţile       │      │participare         │
│      │controlate în comun │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2675  │Împrumuturi acordate│2675  │Împrumuturi acordate│
│      │pe termen lung      │      │pe termen lung      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânda aferentă    │      │Dobânda aferentă    │
│2676  │împrumuturilor      │2676  │împrumuturilor      │
│      │acordate            │      │acordate            │
│      │pe termen lung      │      │pe termen lung      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Obligaţiuni         │      │Obligaţiuni         │
│2677  │achiziţionate cu    │2677  │achiziţionate cu    │
│      │ocazia              │      │ocazia              │
│      │emisiunilor         │      │emisiunilor         │
│      │efectuate de terţi  │      │efectuate de terţi  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2678  │Alte creanţe        │2678  │Alte creanţe        │
│      │imobilizate         │      │imobilizate         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi aferente    │      │Dobânzi aferente    │
│2679  │altor creanţe       │2679  │altor creanţe       │
│      │imobilizate         │      │imobilizate         │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
│269   │efectuat pentru     │269   │efectuat pentru     │
│      │imobilizări         │      │imobilizări         │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
│2691  │efectuat privind    │2691  │efectuat privind    │
│      │acţiunile           │      │acţiunile           │
│      │deţinute la         │      │deţinute la         │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
│2692  │efectuat privind    │2692  │efectuat privind    │
│      │acţiunile           │      │interesele          │
│      │deţinute la entităţi│      │de participare/     │
│      │asociate            │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
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│2693  │efectuat privind    │2692  │efectuat privind    │
│      │acţiunile           │      │interesele          │
│      │deţinute la entităţi│      │de participare/     │
│      │controlate în comun │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
│2695  │efectuat pentru alte│2693  │efectuat pentru alte│
│      │imobilizări         │      │imobilizări         │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE            │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│280   │Amortizări privind  │280   │Amortizări privind  │
│      │imobilizările       │      │imobilizările       │
│      │necorporale         │      │necorporale         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea         │      │Amortizarea         │
│2801  │cheltuielilor de    │2801  │cheltuielilor de    │
│      │constituire         │      │constituire         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea         │      │Amortizarea         │
│2803  │cheltuielilor de    │2803  │cheltuielilor de    │
│      │dezvoltare          │      │dezvoltare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea         │      │Amortizarea         │
│      │concesiunilor,      │      │concesiunilor,      │
│2805  │brevetelor,         │2805  │brevetelor,         │
│      │licenţelor, mărcilor│      │licenţelor, mărcilor│
│      │comerciale,         │      │comerciale,         │
│      │drepturilor şi      │      │drepturilor şi      │
│      │activelor similare  │      │activelor similare  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea         │      │                    │
│      │activelor           │      │Amortizarea         │
│2806  │necorporale de      │2803  │cheltuielilor de    │
│      │explorare şi        │      │dezvoltare/         │
│      │evaluare a          │      │analitic distinct   │
│      │resurselor          │      │                    │
│      │minerale            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2807  │Amortizarea fondului│2807  │Amortizarea fondului│
│      │comercial           │      │comercial           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea altor   │      │Amortizarea altor   │
│2808  │imobilizări         │2808  │imobilizări         │
│      │necorporale         │      │necorporale         │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizări privind  │      │Amortizări privind  │
│281   │imobilizările       │281   │imobilizările       │
│      │corporale           │      │corporale           │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea         │      │Amortizarea         │
│2811  │amenajărilor de     │2811  │amenajărilor de     │
│      │terenuri            │      │terenuri            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│2812  │Amortizarea         │2812  │Amortizarea         │
│      │construcţiilor      │      │construcţiilor      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │                    │      │Amortizarea         │
│      │Amortizarea         │      │instalaţiilor,      │
│2813  │instalaţiilor şi    │2813  │mijloacelor de      │
│      │mijloacelor         │      │transport,          │
│      │de transport        │      │animalelor şi       │
│      │                    │      │plantaţiilor/       │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea altor   │      │Amortizarea altor   │
│2814  │imobilizări         │2814  │imobilizări         │
│      │corporale           │      │corporale           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea         │      │                    │
│2815  │investiţiilor       │      │Cont nou            │
│      │imobiliare          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Amortizarea         │      │                    │
│      │activelor corporale │      │                    │
│2816  │de                  │      │Cont nou            │
│      │explorare şi        │      │                    │
│      │evaluare a          │      │                    │
│      │resurselor          │      │                    │
│      │minerale            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Amortizarea         │
│      │Amortizarea         │      │instalaţiilor,      │
│2817  │activelor biologice │2813  │mijloacelor de      │
│      │productive          │      │transport,          │
│      │                    │      │animalelor şi       │
│      │                    │      │plantaţiilor/       │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE│
│VALOARE A IMOBILIZĂRILOR                               │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│290   │deprecierea         │290   │deprecierea         │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
│      │necorporale         │      │necorporale         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2903  │deprecierea         │2903  │deprecierea         │
│      │cheltuielilor de    │      │cheltuielilor       │
│      │dezvoltare          │      │de dezvoltare/      │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │deprecierea         │      │deprecierea         │
│2905  │concesiunilor,      │2905  │concesiunilor,      │
│      │brevetelor,         │      │brevetelor,         │
│      │licenţelor,         │      │licenţelor, mărcilor│
│      │mărcilor comerciale,│      │comerciale,         │
│      │drepturilor şi      │      │drepturilor şi      │
│      │activelor similare  │      │activelor           │
│      │                    │      │similare            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │deprecierea         │      │deprecierea         │
│2906  │activelor           │2903  │cheltuielilor       │
│      │necorporale de      │      │de dezvoltare/      │
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│      │explorare şi        │      │analitic distinct   │
│      │evaluare a          │      │                    │
│      │resurselor minerale │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2908  │deprecierea altor   │2908  │deprecierea altor   │
│      │imobilizări         │      │imobilizări         │
│      │necorporale         │      │necorporale         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│291   │deprecierea         │291   │deprecierea         │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
│      │corporale           │      │corporale           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2911  │deprecierea         │2911  │deprecierea         │
│      │terenurilor         │      │terenurilor şi      │
│      │şi amenajărilor de  │      │amenajărilor de     │
│      │terenuri            │      │terenuri            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2912  │deprecierea         │2912  │deprecierea         │
│      │construcţiilor      │      │construcţiilor      │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Ajustări pentru     │
│      │Ajustări pentru     │      │deprecierea         │
│2913  │deprecierea insta-  │2913  │instalaţiilor,      │
│      │laţiilor şi         │      │mijloacelor de      │
│      │mijloacelor de      │      │transport,          │
│      │transport           │      │animalelor şi       │
│      │                    │      │plantaţiilor/       │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2914  │deprecierea altor   │2914  │deprecierea altor   │
│      │imobilizări         │      │imobilizări         │
│      │corporale           │      │corporale           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │                    │
│2915  │deprecierea         │      │Cont nou            │
│      │investiţiilor       │      │                    │
│      │imobiliare          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │                    │
│      │deprecierea         │      │                    │
│2916  │activelor           │      │Cont nou            │
│      │corporale de        │      │                    │
│      │explorare şi        │      │                    │
│      │evaluare a          │      │                    │
│      │resurselor minerale │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │      │Ajustări pentru     │
│      │Ajustări pentru     │      │deprecierea         │
│2917  │deprecierea         │2913  │instalaţiilor,      │
│      │activelor           │      │mijloacelor de      │
│      │biologice productive│      │transport,          │
│      │                    │      │animalelor şi       │
│      │                    │      │plantaţiilor/       │
│      │                    │      │analitic distinct   │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│293   │deprecierea         │293   │deprecierea         │
│      │imobilizărilor în   │      │imobilizărilor      │
│      │curs de execuţie    │      │în curs de execuţie │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2931  │deprecierea imobili-│2931  │deprecierea         │
│      │zărilor corporale în│      │imobilizărilor      │
│      │curs de execuţie    │      │corporale în curs de│
│      │                    │      │execuţie            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │                    │
│2935  │deprecierea inves-  │      │Cont nou            │
│      │tiţiilor imobiliare │      │                    │
│      │în curs de execuţie │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│296   │pierderea de valoare│296   │pierderea de valoare│
│      │a                   │      │a                   │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│2961  │a                   │2961  │a                   │
│      │acţiunilor deţinute │      │acţiunilor deţinute │
│      │la entităţile       │      │la entităţile       │
│      │afiliate            │      │afiliate            │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│2962  │a                   │2962  │a                   │
│      │acţiunilor deţinute │      │intereselor de      │
│      │la entităţi asociate│      │participare         │
│      │şi entităţi         │      │                    │
│      │controlate în comun │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2963  │pierderea de valoare│2963  │pierderea de valoare│
│      │a                   │      │a                   │
│      │altor titluri       │      │altor titluri       │
│      │imobilizate         │      │imobilizate         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2964  │pierderea de valoare│2964  │pierderea de valoare│
│      │a                   │      │a                   │
│      │sumelor de încasat  │      │sumelor datorate de │
│      │de la entităţile    │      │entităţile afiliate │
│      │afiliate            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│2965  │a                   │2965  │a                   │
│      │creanţelor faţă de  │      │creanţelor legate de│
│      │entităţile asociate │      │interesele de       │
│      │şi entităţile       │      │participare         │
│      │controlate în comun │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│2966  │a                   │2966  │a                   │
│      │împrumuturilor      │      │împrumuturilor      │
│      │acordate pe termen  │      │acordate pe termen  │
│      │lung                │      │lung                │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│2968  │pierderea de valoare│2968  │pierderea de valoare│
│      │a                   │      │a                   │
│      │altor creanţe       │      │altor creanţe       │
│      │imobilizate         │      │imobilizate         │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE   │
│EXECUŢIE                                               │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│301   │Materii prime       │301   │Materii prime       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│302   │Materiale           │302   │Materiale           │
│      │consumabile         │      │consumabile         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3021  │Materiale auxiliare │3021  │Materiale auxiliare │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3022  │Combustibili        │3022  │Combustibili        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3023  │Materiale pentru    │3023  │Materiale pentru    │
│      │ambalat             │      │ambalat             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3024  │Piese de schimb     │3024  │Piese de schimb     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3025  │Seminţe şi materiale│3025  │Seminţe şi materiale│
│      │de plantat          │      │de plantat          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3026  │Furaje              │3026  │Furaje              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3028  │Alte materiale      │3028  │Alte materiale      │
│      │consumabile         │      │consumabile         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Materiale de natura │      │Materiale de natura │
│303   │obiectelor de       │303   │obiectelor de       │
│      │inventar            │      │inventar            │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│308   │Diferenţe de preţ la│308   │Diferenţe de preţ la│
│      │materii prime şi    │      │materii prime şi    │
│      │materiale           │      │materiale           │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE            │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Materii prime în    │      │Materii prime în    │
│321   │curs de             │321   │curs de             │
│      │aprovizionare       │      │aprovizionare       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Materiale           │      │Materiale           │
│322   │consumabile în curs │322   │consumabile în curs │
│      │de                  │      │de                  │
│      │aprovizionare       │      │aprovizionare       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │Materiale de natura │      │Materiale de natura │
│323   │obiectelor de       │323   │obiectelor de       │
│      │inventar în curs de │      │inventar            │
│      │aprovizionare       │      │în curs de          │
│      │                    │      │aprovizionare       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Active biologice de │      │Animale în curs de  │
│326   │natura stocurilor   │326   │aprovizionare       │
│      │în curs de          │      │                    │
│      │aprovizionare       │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│327   │Mărfuri în curs de  │327   │Mărfuri în curs de  │
│      │aprovizionare       │      │aprovizionare       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│328   │Ambalaje în curs de │328   │Ambalaje în curs de │
│      │aprovizionare       │      │aprovizionare       │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE               │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│331   │Produse în curs de  │331   │Produse în curs de  │
│      │execuţie            │      │execuţie            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│332   │Servicii în curs de │332   │Servicii în curs de │
│      │execuţie            │      │execuţie            │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 34 - PRODUSE                                     │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│341   │Semifabricate       │341   │Semifabricate       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│345   │Produse finite      │345   │Produse finite      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│346   │Produse reziduale   │346   │Produse reziduale   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│347   │Produse agricole    │      │Cont nou            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│348   │Diferenţe de preţ la│348   │Diferenţe de preţ la│
│      │produse             │      │produse             │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI                     │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│351   │Materii şi materiale│351   │Materii şi materiale│
│      │aflate la terţi     │      │aflate la terţi     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│354   │Produse aflate la   │354   │Produse aflate la   │
│      │terţi               │      │terţi               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│356   │Active biologice de │356   │Animale aflate la   │
│      │natura stocurilor   │      │terţi               │
│      │aflate la terţi     │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│357   │Mărfuri aflate la   │357   │Mărfuri aflate la   │
│      │terţi               │      │terţi               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│358   │Ambalaje aflate la  │358   │Ambalaje aflate la  │
│      │terţi               │      │terţi               │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 36 - ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│361   │Active biologice de │361   │Animale şi păsări   │
│      │natura stocurilor   │      │                    │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│368   │Diferenţe de preţ la│368   │Diferenţe de preţ la│
│      │active biologice de │      │animale şi păsări   │
│      │natura stocurilor   │      │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 37 - MĂRFURI                                     │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│371   │Mărfuri             │371   │Mărfuri             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│378   │Diferenţe de preţ la│378   │Diferenţe de preţ la│
│      │mărfuri             │      │mărfuri             │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 38 - AMBALAJE                                    │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│381   │Ambalaje            │381   │Ambalaje            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│388   │Diferenţe de preţ la│388   │Diferenţe de preţ la│
│      │ambalaje            │      │ambalaje            │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI   │
│PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE                         │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│391   │deprecierea         │391   │deprecierea         │
│      │materiilor          │      │materiilor prim     │
│      │prime               │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│392   │deprecierea         │392   │deprecierea         │
│      │materialelor        │      │materialelor        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3921  │deprecierea         │3921  │deprecierea         │
│      │materialelor        │      │materialelor        │
│      │consumabile         │      │consumabile         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3922  │deprecierea         │3922  │deprecierea         │
│      │materialelor        │      │materialelor        │
│      │de natura obiectelor│      │de natura obiectelor│
│      │de inventar         │      │de inventar         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│393   │deprecierea         │393   │deprecierea         │
│      │producţiei          │      │producţiei          │
│      │în curs de execuţie │      │în curs de execuţie │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│394   │deprecierea         │394   │deprecierea         │
│      │produselor          │      │produselor          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│3941  │Ajustări pentru     │3941  │Ajustări pentru     │
│      │deprecierea         │      │deprecierea         │
│      │semifabricatelor    │      │semifabricatelor    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3945  │deprecierea         │3945  │deprecierea         │
│      │produselor          │      │produselor          │
│      │finite              │      │finite              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3946  │deprecierea         │3946  │deprecierea         │
│      │produselor          │      │produselor          │
│      │reziduale           │      │reziduale           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │                    │
│3947  │deprecierea         │      │Cont nou            │
│      │produselor          │      │                    │
│      │agricole            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│395   │deprecierea         │395   │deprecierea         │
│      │stocurilor          │      │stocurilor          │
│      │aflate la terţi     │      │aflate la terţi     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3951  │deprecierea         │3951  │deprecierea         │
│      │materiilor          │      │materiilor şi       │
│      │şi materialelor     │      │materialelor aflate │
│      │aflate la terţi     │      │la terţi            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3952  │deprecierea         │3952  │deprecierea         │
│      │semifabricatelor    │      │semifabricatelor    │
│      │aflate la terţi     │      │aflate la terţi     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3953  │deprecierea         │3953  │deprecierea         │
│      │produselor          │      │produselor          │
│      │finite aflate la    │      │finite aflate la    │
│      │terţi               │      │terţi               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3954  │deprecierea         │3954  │deprecierea         │
│      │produselor          │      │produselor          │
│      │reziduale aflate la │      │reziduale aflate la │
│      │terţi               │      │terţi               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │                    │
│3955  │deprecierea         │      │Cont nou            │
│      │produselor          │      │                    │
│      │agricole aflate la  │      │                    │
│      │terţi               │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3956  │deprecierea         │3956  │deprecierea         │
│      │activelor           │      │animalelor          │
│      │biologice de natura │      │aflate la terţi     │
│      │stocurilor aflate   │      │                    │
│      │la terţi            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3957  │deprecierea         │3957  │deprecierea         │
│      │mărfurilor          │      │mărfurilor          │
│      │aflate la terţi     │      │aflate la terţi     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│3958  │deprecierea         │3958  │deprecierea         │
│      │ambalajelor         │      │ambalajelor         │
│      │aflate la terţi     │      │aflate la terţi     │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│396   │deprecierea         │396   │deprecierea         │
│      │activelor           │      │animalelor          │
│      │biologice de natura │      │                    │
│      │stocurilor          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│397   │deprecierea         │397   │deprecierea         │
│      │mărfurilor          │      │mărfurilor          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│398   │deprecierea         │398   │deprecierea         │
│      │ambalajelor         │      │ambalajelor         │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI                             │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE              │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│401   │Furnizori           │401   │Furnizori           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│403   │Efecte de plătit    │403   │Efecte de plătit    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│404   │Furnizori de        │404   │Furnizori de        │
│      │imobilizări         │      │imobilizări         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│405   │Efecte de plătit    │405   │Efecte de plătit    │
│      │pentru imobilizări  │      │pentru imobilizări  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│408   │Furnizori - facturi │408   │Furnizori - facturi │
│      │nesosite            │      │nesosite            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│409   │Furnizori - debitori│409   │Furnizori - debitori│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Furnizori - debitori│      │Furnizori - debitori│
│4091  │pentru cumpărări de │4091  │pentru cumpărări de │
│      │bunuri de natura    │      │bunuri de natura    │
│      │stocurilor          │      │stocurilor          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4092  │Furnizori - debitori│4092  │Furnizori - debitori│
│      │pentru prestări de  │      │pentru prestări de  │
│      │servicii            │      │servicii            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4093  │Avansuri acordate   │232   │Avansuri acordate   │
│      │pentru imobilizări  │      │pentru imobilizări  │
│      │corporale           │      │corporale           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4094  │Avansuri acordate   │234   │Avansuri acordate   │
│      │pentru imobilizări  │      │pentru imobilizări  │
│      │necorporale         │      │necorporale         │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE                │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│411   │Clienţi             │411   │Clienţi             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4111  │Clienţi             │4111  │Clienţi             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4118  │Clienţi incerţi sau │4118  │Clienţi incerţi sau │
│      │în litigiu          │      │în litigiu          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│413   │Efecte de primit de │413   │Efecte de primit de │
│      │la clienţi          │      │la clienţi          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│418   │Clienţi - facturi de│418   │Clienţi - facturi de│
│      │întocmit            │      │întocmit            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│419   │Clienţi - creditori │419   │Clienţi - creditori │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE               │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│421   │Personal - salarii  │421   │Personal - salarii  │
│      │datorate            │      │datorate            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│423   │Personal - ajutoare │423   │Personal - ajutoare │
│      │materiale datorate  │      │materiale datorate  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Prime reprezentând  │      │Prime reprezentând  │
│424   │participarea        │424   │participarea        │
│      │personalului la     │      │personalului la     │
│      │profit              │      │profit              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│425   │Avansuri acordate   │425   │Avansuri acordate   │
│      │personalului        │      │personalului        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│426   │Drepturi de personal│426   │Drepturi de personal│
│      │neridicate          │      │neridicate          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│427   │Reţineri din salarii│427   │Reţineri din salarii│
│      │datorate terţilor   │      │datorate terţilor   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte datorii şi     │      │Alte datorii şi     │
│428   │creanţe în legătură │428   │creanţe în legătură │
│      │cu                  │      │cu                  │
│      │personalul          │      │personalul          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte datorii în     │      │Alte datorii în     │
│4281  │legătură cu         │4281  │legătură cu         │
│      │personalul          │      │personalul          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte creanţe în     │      │Alte creanţe în     │
│4282  │legătură cu         │4282  │legătură cu         │
│      │personalul          │      │personalul          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI     │
│CONTURI ASIMILATE                                      │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│431   │Asigurări sociale   │431   │Asigurări sociale   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Contribuţia unităţii│      │Contribuţia unităţii│
│4311  │la asigurările      │4311  │la asigurările      │
│      │sociale             │      │sociale             │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Contribuţia         │      │Contribuţia         │
│4312  │personalului la     │4312  │personalului la     │
│      │asigurările         │      │asigurările         │
│      │sociale             │      │sociale             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Contribuţia         │      │Contribuţia         │
│4313  │angajatorului pentru│4313  │angajatorului pentru│
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│      │asigurările sociale │      │asigurările sociale │
│      │de sănătate         │      │de sănătate         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Contribuţia         │      │Contribuţia         │
│4314  │angajaţilor pentru  │4314  │angajaţilor pentru  │
│      │asigurările sociale │      │asigurările         │
│      │de sănătate         │      │sociale de sănătate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte contribuţii    │      │Alte contribuţii    │
│4318  │pentru asigurările  │4318  │pentru asigurările  │
│      │sociale de sănătate │      │sociale             │
│      │                    │      │de sănătate         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│437   │Ajutor de şomaj     │437   │Ajutor de şomaj     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4371  │Contribuţia unităţii│4371  │Contribuţia unităţii│
│      │la fondul de şomaj  │      │la fondul de şomaj  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Contribuţia         │      │Contribuţia         │
│4372  │personalului la     │4372  │personalului la     │
│      │fondul de           │      │fondul de şomaj     │
│      │şomaj               │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│438   │Alte datorii şi     │438   │Alte datorii şi     │
│      │creanţe sociale     │      │creanţe sociale     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4381  │Alte datorii sociale│4381  │Alte datorii sociale│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4382  │Alte creanţe sociale│4382  │Alte creanţe sociale│
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI       │
│CONTURI ASIMILATE                                      │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│441   │Impozitul pe profit/│441   │Impozitul pe profit/│
│      │venit               │      │venit               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4411  │Impozitul pe profit │4411  │Impozitul pe profit │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4418  │Impozitul pe venit  │4418  │Impozitul pe venit  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│442   │Taxa pe valoarea    │442   │Taxa pe valoarea    │
│      │adăugată            │      │adăugată            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4423  │TVA de plată        │4423  │TVA de plată        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4424  │TVA de recuperat    │4424  │TVA de recuperat    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4426  │TVA deductibilă     │4426  │TVA deductibilă     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4427  │TVA colectată       │4427  │TVA colectată       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4428  │TVA neexigibilă     │4428  │TVA neexigibilă     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Impozitul pe        │      │Impozitul pe        │
│444   │venituri de natura  │444   │venituri de natura  │
│      │salariilor          │      │salariilor          │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│445   │Subvenţii           │445   │Subvenţii           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│4451  │Subvenţii           │4451  │Subvenţii           │
│      │guvernamentale      │      │guvernamentale      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Împrumuturi         │      │Împrumuturi         │
│4452  │nerambursabile cu   │4452  │nerambursabile cu   │
│      │caracter            │      │caracter de         │
│      │de subvenţii        │      │subvenţii           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte sume primite cu│      │Alte sume primite cu│
│4458  │caracter de         │4458  │caracter de         │
│      │subvenţii           │      │subvenţii           │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte impozite, taxe │      │Alte impozite, taxe │
│446   │şi vărsăminte       │446   │şi vărsăminte       │
│      │asimilate           │      │asimilate           │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│447   │Fonduri speciale -  │447   │Fonduri speciale -  │
│      │taxe şi vărsăminte  │      │taxe şi vărsăminte  │
│      │asimilate           │      │asimilate           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte datorii şi     │      │Alte datorii şi     │
│448   │creanţe cu bugetul  │448   │creanţe cu bugetul  │
│      │tatului             │      │statului            │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4481  │Alte datorii faţă de│4481  │Alte datorii faţă de│
│      │bugetul statului    │      │bugetul statului    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4482  │Alte creanţe privind│4482  │Alte creanţe privind│
│      │bugetul statului    │      │bugetul statului    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI                  │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│451   │Decontări între     │451   │Decontări între     │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4511  │Decontări între     │4511  │Decontări între     │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4518  │Dobânzi aferente    │4518  │Dobânzi aferente    │
│      │decontărilor între  │      │decontărilor între  │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări cu        │      │Decontări privind   │
│453   │entităţile asociate │453   │interesele de       │
│      │şi                  │      │participare         │
│      │entităţile          │      │                    │
│      │controlate în comun │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări cu        │      │Decontări privind   │
│4531  │entităţile asociate │4531  │interesele de       │
│      │şi                  │      │participare         │
│      │entităţile          │      │                    │
│      │controlate în comun │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi aferente    │      │Dobânzi aferente    │
│4538  │decontărilor cu     │4538  │decontărilor privind│
│      │entităţile asociate │      │interesele de       │
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│      │şi entităţile       │      │participare         │
│      │controlate în comun │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Sume datorate       │      │Sume datorate       │
│455   │acţionarilor/       │455   │acţionarilor/       │
│      │asociaţilor         │      │asociaţilor         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4551  │Acţionari/asociaţi -│4551  │Acţionari/asociaţi -│
│      │conturi curente     │      │conturi curente     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4558  │Acţionari/asociaţi -│4558  │Acţionari/asociaţi -│
│      │dobânzi la conturi  │      │dobânzi la conturi  │
│      │curente             │      │curente             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări cu        │      │Decontări cu        │
│456   │acţionarii/asociaţii│456   │acţionarii/asociaţii│
│      │privind capitalul   │      │privind             │
│      │                    │      │capitalul           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│457   │Dividende de plată  │457   │Dividende de plată  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări din       │      │Decontări din       │
│458   │operaţiuni în       │458   │operaţii în         │
│      │participaţie        │      │participaţie        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări din       │      │Decontări din       │
│4581  │operaţiuni în       │4581  │operaţii în         │
│      │participaţie - pasiv│      │participaţie -      │
│      │                    │      │pasiv               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări din       │      │Decontări din       │
│4582  │operaţiuni în       │4582  │operaţii în         │
│      │participaţie - activ│      │participaţie -      │
│      │                    │      │activ               │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 46 - DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI               │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│461   │Debitori diverşi    │461   │Debitori diverşi    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│462   │Creditori diverşi   │462   │Creditori diverşi   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări din       │      │Decontări din       │
│466   │operaţiuni de       │466   │operaţiuni de       │
│      │fiducie             │      │fiducie             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Datorii din         │      │Datorii din         │
│4661  │operaţiuni de       │4661  │operaţiuni de       │
│      │fiducie (P)         │      │fiducie (P)         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Creanţe din         │      │Creanţe din         │
│4662  │operaţiuni de       │4662  │operaţiuni de       │
│      │fiducie (A)         │      │fiducie (A)         │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI       │
│ASIMILATE                                              │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │Cheltuieli          │
│471   │înregistrate în     │471   │înregistrate în     │
│      │avans               │      │avans               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │Venituri            │      │Venituri            │
│472   │înregistrate în     │472   │înregistrate în     │
│      │avans               │      │avans               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări din       │      │Decontări din       │
│473   │operaţiuni în curs  │473   │operaţii în curs de │
│      │de                  │      │clarificare         │
│      │clarificare         │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│475   │Subvenţii pentru    │475   │Subvenţii pentru    │
│      │investiţii          │      │investiţii          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Subvenţii           │      │Subvenţii           │
│4751  │guvernamentale      │4751  │guvernamentale      │
│      │pentru              │      │pentru investiţii   │
│      │investiţii          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Împrumuturi         │      │Împrumuturi         │
│4752  │nerambursabile cu   │4752  │nerambursabile cu   │
│      │caracter            │      │caracter de         │
│      │de subvenţii pentru │      │subvenţii pentru    │
│      │investiţii          │      │investiţii          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4753  │Donaţii pentru      │4753  │Donaţii pentru      │
│      │investiţii          │      │investiţii          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│4754  │Plusuri de inventar │4754  │Plusuri de inventar │
│      │de natura           │      │de natura           │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte sume primite cu│      │Alte sume primite cu│
│4758  │caracter de         │4758  │caracter de         │
│      │subvenţii pentru    │      │subvenţii           │
│      │investiţii          │      │pentru investiţii   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri în avans   │      │Venituri în avans   │
│478   │aferente activelor  │478   │aferente activelor  │
│      │primite prin        │      │primite prin        │
│      │transfer de la      │      │transfer de la      │
│      │clienţi             │      │clienţi             │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII                │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Decontări între     │      │Decontări între     │
│481   │unitate şi          │481   │unitate şi          │
│      │subunităţi          │      │subunităţi          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│482   │Decontări între     │482   │Decontări între     │
│      │subunităţi          │      │subunităţi          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR      │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│491   │deprecierea         │491   │deprecierea         │
│      │creanţelor -        │      │creanţelor -        │
│      │clienţi             │      │clienţi             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│495   │deprecierea         │495   │deprecierea         │
│      │creanţelor -        │      │creanţelor -        │
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│      │decontări în cadrul │      │decontări în cadrul │
│      │grupului şi cu      │      │grupului şi cu      │
│      │acţionarii/asociaţii│      │acţionarii/asociaţii│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│496   │deprecierea         │496   │deprecierea         │
│      │creanţelor -        │      │creanţelor -        │
│      │debitori diverşi    │      │debitori diverşi    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE                        │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT                  │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│501   │Acţiuni deţinute la │501   │Acţiuni deţinute la │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│505   │Obligaţiuni emise şi│505   │Obligaţiuni emise şi│
│      │răscumpărate        │      │răscumpărate        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│506   │Obligaţiuni         │506   │Obligaţiuni         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│507   │Certificate verzi   │507   │Certificate verzi   │
│      │primite             │      │acordate            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte investiţii pe  │      │Alte investiţii pe  │
│508   │termen scurt şi     │508   │termen scurt şi     │
│      │creanţe asimilate   │      │creanţe             │
│      │                    │      │asimilate           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5081  │Alte titluri de     │5081  │Alte titluri de     │
│      │plasament           │      │plasament           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi la          │      │Dobânzi la          │
│5088  │obligaţiuni şi      │5088  │obligaţiuni şi      │
│      │titluri de          │      │titluri de          │
│      │plasament           │      │plasament           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
│509   │efectuat pentru     │509   │efectuat pentru     │
│      │investiţiile pe     │      │investiţiile        │
│      │termen scurt        │      │pe termen scurt     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
│5091  │efectuat pentru     │5091  │efectuat pentru     │
│      │acţiunile           │      │acţiunile           │
│      │deţinute la         │      │deţinute la         │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile afiliate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Vărsăminte de       │      │Vărsăminte de       │
│5092  │efectuat pentru alte│5092  │efectuat pentru alte│
│      │investiţii pe termen│      │investiţii pe termen│
│      │scurt               │      │scurt               │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 51 - CONTURI LA BĂNCI                            │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│511   │Valori de încasat   │511   │Valori de încasat   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5112  │Cecuri de încasat   │5112  │Cecuri de încasat   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5113  │Efecte de încasat   │5113  │Efecte de încasat   │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5114  │Efecte remise spre  │5114  │Efecte remise spre  │
│      │scontare            │      │scontare            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│512   │Conturi curente la  │512   │Conturi curente la  │
│      │bănci               │      │bănci               │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5121  │Conturi la bănci în │5121  │Conturi la bănci în │
│      │lei                 │      │lei                 │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5124  │Conturi la bănci în │5124  │Conturi la bănci în │
│      │valută              │      │valută              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5125  │Sume în curs de     │5125  │Sume în curs de     │
│      │decontare           │      │decontare           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│518   │Dobânzi             │518   │Dobânzi             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5186  │Dobânzi de plătit   │5186  │Dobânzi de plătit   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5187  │Dobânzi de încasat  │5187  │Dobânzi de încasat  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│519   │Credite bancare pe  │519   │Credite bancare pe  │
│      │termen scurt        │      │termen scurt        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5191  │Credite bancare pe  │5191  │Credite bancare pe  │
│      │termen scurt        │      │termen scurt        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Credite bancare pe  │      │Credite bancare pe  │
│5192  │termen scurt        │5192  │termen scurt        │
│      │nerambursate la     │      │nerambursate la     │
│      │scadenţă            │      │scadenţă            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5193  │Credite externe     │5193  │Credite externe     │
│      │guvernamentale      │      │guvernamentale      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5194  │Credite externe     │5194  │Credite externe     │
│      │garantate de stat   │      │garantate de stat   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5195  │Credite externe     │5195  │Credite externe     │
│      │garantate de bănci  │      │garantate de bănci  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5196  │Credite de la       │5196  │Credite de la       │
│      │trezoreria statului │      │trezoreria statului │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5197  │Credite interne     │5197  │Credite interne     │
│      │garantate de stat   │      │garantate de stat   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi aferente    │      │Dobânzi aferente    │
│5198  │creditelor bancare  │5198  │creditelor bancare  │
│      │pe                  │      │pe                  │
│      │termen scurt        │      │termen scurt        │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 53 - CASA                                        │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│531   │Casa                │531   │Casa                │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5311  │Casa în lei         │5311  │Casa în lei         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5314  │Casa în valută      │5314  │Casa în valută      │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│532   │Alte valori         │532   │Alte valori         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5321  │Timbre fiscale şi   │5321  │Timbre fiscale şi   │
│      │poştale             │      │poştale             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5322  │Bilete de tratament │5322  │Bilete de tratament │
│      │şi odihnă           │      │şi odihnă           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5323  │Tichete şi bilete de│5323  │Tichete şi bilete de│
│      │călătorie           │      │călătorie           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5328  │Alte valori         │5324  │Alte valori         │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 54 - ACREDITIVE                                  │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│541   │Acreditive          │541   │Acreditive          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5411  │Acreditive în lei   │5411  │Acreditive în lei   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│5414  │Acreditive în valută│5412  │Acreditive în valută│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│542   │Avansuri de         │542   │Avansuri de         │
│      │trezorerie          │      │trezorerie          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE                           │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│581   │Viramente interne   │581   │Viramente interne   │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 59 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A      │
│CONTURILOR DE TREZORERIE                               │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│591   │a                   │591   │a                   │
│      │acţiunilor deţinute │      │acţiunilor deţinute │
│      │la entităţile       │      │la entităţile       │
│      │afiliate            │      │afiliate            │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│595   │pierderea de valoare│595   │pierderea de valoare│
│      │a                   │      │a                   │
│      │obligaţiunilor emise│      │obligaţiunilor emise│
│      │şi răscumpărate     │      │şi răscumpărate     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│596   │pierderea de valoare│596   │pierderea de valoare│
│      │a                   │      │a                   │
│      │obligaţiunilor      │      │obligaţiunilor      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Ajustări pentru     │      │Ajustări pentru     │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│598   │a                   │598   │a                   │
│      │altor investiţii pe │      │altor investiţii pe │
│      │termen scurt şi     │      │termen scurt şi     │
│      │creanţe asimilate   │      │creanţe             │
│      │                    │      │asimilate           │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI                        │
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├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE                │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│601   │Cheltuieli cu       │601   │Cheltuieli cu       │
│      │materiile prime     │      │materiile prime     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│602   │materialele         │602   │materialele         │
│      │consumabile         │      │consumabile         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│6021  │materialele         │6021  │materialele         │
│      │auxiliare           │      │auxiliare           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6022  │Cheltuieli privind  │6022  │Cheltuieli privind  │
│      │combustibilii       │      │combustibilii       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6023  │Cheltuieli privind  │6023  │Cheltuieli privind  │
│      │materialele pentru  │      │materialele pentru  │
│      │ambalat             │      │ambalat             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6024  │Cheltuieli privind  │6024  │Cheltuieli privind  │
│      │piesele de schimb   │      │piesele de schimb   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│6025  │seminţele şi        │6025  │seminţele şi        │
│      │materialele de      │      │materialele         │
│      │plantat             │      │de plantat          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6026  │Cheltuieli privind  │6026  │Cheltuieli privind  │
│      │furajele            │      │furajele            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6028  │Cheltuieli privind  │6028  │Cheltuieli privind  │
│      │alte materiale      │      │alte materiale      │
│      │consumabile         │      │consumabile         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│603   │materialele de      │603   │materialele de      │
│      │natura              │      │natura              │
│      │obiectelor de       │      │obiectelor de       │
│      │inventar            │      │inventar            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│604   │materialele         │604   │materialele         │
│      │nestocate           │      │nestocate           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│605   │Cheltuieli privind  │605   │Cheltuieli privind  │
│      │energia şi apa      │      │energia şi apa      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│606   │activele biologice  │606   │animalele şi        │
│      │de natura stocurilor│      │păsările            │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│607   │Cheltuieli privind  │607   │Cheltuieli privind  │
│      │mărfurile           │      │mărfurile           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│608   │Cheltuieli privind  │608   │Cheltuieli privind  │
│      │ambalajele          │      │ambalajele          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│609   │Reduceri comerciale │609   │Reduceri comerciale │
│      │primite             │      │primite             │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│611   │întreţinerea şi     │611   │întreţinerea şi     │
│      │reparaţiile         │      │reparaţiile         │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│612   │redevenţele,        │612   │redevenţele,        │
│      │locaţiile de        │      │locaţiile de        │
│      │gestiune şi chiriile│      │gestiune şi chiriile│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│613   │Cheltuieli cu       │613   │Cheltuieli cu       │
│      │primele de asigurare│      │primele de asigurare│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│614   │studiile şi         │614   │studiile şi         │
│      │cercetările         │      │cercetările         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │                    │
│615   │pregătirea          │      │Cont nou            │
│      │personalului        │      │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE    │
│TERŢI                                                  │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│621   │Cheltuieli cu       │621   │Cheltuieli cu       │
│      │colaboratorii       │      │colaboratorii       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│622   │Cheltuieli privind  │622   │Cheltuieli privind  │
│      │comisioanele şi     │      │comisioanele şi     │
│      │onorariile          │      │onorariile          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│623   │Cheltuieli de       │623   │Cheltuieli de       │
│      │protocol, reclamă şi│      │protocol, reclamă şi│
│      │publicitate         │      │publicitate         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│624   │transportul de      │624   │transportul de      │
│      │bunuri şi           │      │bunuri şi           │
│      │personal            │      │personal            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│625   │deplasări, detaşări │625   │deplasări, detaşări │
│      │şi                  │      │şi                  │
│      │transferări         │      │transferări         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│626   │Cheltuieli poştale  │626   │Cheltuieli poştale  │
│      │şi taxe de          │      │şi taxe de          │
│      │telecomunicaţii     │      │telecomunicaţii     │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│627   │serviciile bancare  │627   │serviciile bancare  │
│      │şi                  │      │şi                  │
│      │asimilate           │      │asimilate           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte cheltuieli cu  │      │Alte cheltuieli cu  │
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│628   │serviciile executate│628   │serviciile executate│
│      │de terţi            │      │de                  │
│      │                    │      │terţi               │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI        │
│VĂRSĂMINTE ASIMILATE                                   │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu alte  │      │Alte cheltuieli cu  │
│635   │impozite, taxe şi   │635   │serviciile executate│
│      │vărsăminte asimilate│      │de                  │
│      │                    │      │terţi               │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL                    │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│641   │salariile           │641   │salariile           │
│      │personalului        │      │personalului        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │                    │
│642   │avantajele în natură│      │Cont nou            │
│      │şi                  │      │                    │
│      │tichetele acordate  │      │                    │
│      │salariaţilor        │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │                    │
│6421  │avantajele în natură│      │Cont nou            │
│      │acordate            │      │                    │
│      │salariaţilor        │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│6422  │tichetele acordate  │642   │tichetele de masă   │
│      │salariaţilor        │      │acordate            │
│      │                    │      │salariaţilor        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│643   │remunerarea în      │644   │remunerarea în      │
│      │instrumente         │      │instrumente de      │
│      │de capitaluri       │      │capitaluri proprii  │
│      │proprii             │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│644   │primele reprezentând│643   │primele reprezentând│
│      │participarea        │      │participarea        │
│      │personalului la     │      │personalului la     │
│      │profit              │      │profit              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│645   │asigurările şi      │645   │asigurările şi      │
│      │protecţia socială   │      │protecţia           │
│      │                    │      │socială             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Contribuţia unităţii│
│6451  │contribuţia unităţii│6451  │la asigurările      │
│      │la asigurările      │      │sociale             │
│      │sociale             │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Contribuţia unităţii│
│6452  │contribuţia unităţii│6452  │pentru ajutorul de  │
│      │pentru ajutorul de  │      │şomaj               │
│      │şomaj               │      │                    │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Contribuţia         │
│6453  │contribuţia         │6453  │angajatorului pentru│
│      │angajatorului pentru│      │asigurările sociale │
│      │asigurările sociale │      │de sănătate         │
│      │de sănătate         │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Contribuţia unităţii│
│6455  │contribuţia unităţii│6455  │la asigurările de   │
│      │la asigurările de   │      │viaţă               │
│      │viaţă               │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Contribuţia unităţii│
│6456  │contribuţia unităţii│6456  │la fondurile de     │
│      │la fondurile de     │      │pensii              │
│      │pensii facultative  │      │facultative         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Contribuţia unităţii│
│6457  │contribuţia unităţii│6457  │la primele de       │
│      │la primele de       │      │asigurare voluntară │
│      │asigurare voluntară │      │de sănătate         │
│      │de                  │      │                    │
│      │sănătate            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Alte cheltuieli     │      │Alte cheltuieli     │
│6458  │privind asigurările │6458  │privind asigurările │
│      │şi                  │      │şi                  │
│      │protecţia socială   │      │protecţia socială   │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE               │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Cheltuieli din      │      │Cheltuieli din      │
│651   │operaţiuni de       │651   │operaţiuni de       │
│      │fiducie             │      │fiducie             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │Cheltuieli          │
│6511  │ocazionate de       │6511  │ocazionate de       │
│      │constituirea        │      │constituirea        │
│      │fiduciei            │      │fiduciei            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli din      │      │Cheltuieli din      │
│6512  │derularea           │6512  │derularea           │
│      │operaţiunilor       │      │operaţiunilor       │
│      │de fiducie          │      │de fiducie          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli din      │      │Cheltuieli din      │
│6513  │lichidarea          │6513  │lichidarea          │
│      │operaţiunilor       │      │operaţiunilor       │
│      │de fiducie          │      │de fiducie          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│652   │Cheltuieli cu       │652   │Cheltuieli cu       │
│      │protecţia mediului  │      │protecţia mediului  │
│      │înconjurător        │      │înconjurător        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│654   │Pierderi din creanţe│654   │Pierderi din creanţe│
│      │şi debitori diverşi │      │şi debitori diverşi │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli din      │      │                    │
│655   │reevaluarea         │      │Cont nou            │
│      │imobilizărilor      │      │                    │
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│      │corporale           │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│658   │Alte cheltuieli de  │658   │Alte cheltuieli de  │
│      │exploatare          │      │exploatare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6581  │Despăgubiri, amenzi │6581  │Despăgubiri, amenzi │
│      │şi penalităţi       │      │şi penalităţi       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6582  │Donaţii acordate    │6582  │Donaţii acordate    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│6583  │activele cedate şi  │6583  │activele cedate şi  │
│      │alte operaţiuni de  │      │alte                │
│      │capital             │      │operaţii de capital │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │                    │
│6586  │reprezentând        │      │Cont nou            │
│      │transferuri şi      │      │                    │
│      │contribuţii datorate│      │                    │
│      │în baza unor acte   │      │                    │
│      │normative speciale  │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│6587  │calamităţile şi alte│671   │calamităţile şi alte│
│      │evenimente similare │      │evenimente          │
│      │                    │      │extraordinare       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6588  │Alte cheltuieli de  │6588  │Alte cheltuieli de  │
│      │exploatare          │      │exploatare          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE                       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Pierderi din creanţe│      │Pierderi din creanţe│
│663   │legate de           │663   │legate de           │
│      │participaţii        │      │participaţii        │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│664   │investiţiile        │664   │investiţiile        │
│      │financiare cedate   │      │financiare          │
│      │                    │      │cedate              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli privind  │      │Cheltuieli privind  │
│6641  │imobilizările       │6641  │imobilizările       │
│      │financiare cedate   │      │financiare          │
│      │                    │      │cedate              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Pierderi din        │      │Pierderi din        │
│6642  │investiţiile pe     │6642  │investiţiile pe     │
│      │termen              │      │termen scurt        │
│      │scurt cedate        │      │cedate              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli din      │      │Cheltuieli din      │
│665   │diferenţe de curs   │665   │diferenţe de curs   │
│      │valutar             │      │valutar             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Diferenţe           │      │                    │
│6651  │nefavorabile de curs│      │Cont nou            │
│      │valutar             │      │                    │
│      │legate de elementele│      │                    │
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│      │monetare exprimate  │      │                    │
│      │în valută           │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Diferenţe           │      │                    │
│      │nefavorabile de curs│      │                    │
│      │valutar             │      │                    │
│6652  │din evaluarea       │      │Cont nou            │
│      │elementelor monetare│      │                    │
│      │care                │      │                    │
│      │fac parte din       │      │                    │
│      │investiţia netă     │      │                    │
│      │într-o              │      │                    │
│      │entitate străină    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│666   │Cheltuieli privind  │666   │Cheltuieli privind  │
│      │dobânzile           │      │dobânzile           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│667   │Cheltuieli privind  │667   │Cheltuieli privind  │
│      │sconturile acordate │      │sconturile acordate │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│668   │Alte cheltuieli     │668   │Alte cheltuieli     │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI│
│AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE                           │
│SAU PIERDERE DE VALOARE                                │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Cheltuieli de       │      │Cheltuieli de       │
│681   │exploatare privind  │681   │exploatare privind  │
│      │amortizările,       │      │amortizările,       │
│      │provizioanele şi    │      │provizioanele şi    │
│      │ajustările pentru   │      │ajustările          │
│      │depreciere          │      │pentru depreciere   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli de       │      │Cheltuieli de       │
│6811  │exploatare privind  │6811  │exploatare privind  │
│      │amortizarea         │      │amortizarea         │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6812  │Cheltuieli de       │6812  │Cheltuieli de       │
│      │exploatare privind  │      │exploatare privind  │
│      │provizioanele       │      │provizioanele       │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli de       │      │Cheltuieli de       │
│6813  │exploatare privind  │6813  │exploatare privind  │
│      │ajustările pentru   │      │ajustările          │
│      │deprecierea         │      │pentru deprecierea  │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli de       │      │Cheltuieli de       │
│6814  │exploatare privind  │6814  │exploatare privind  │
│      │ajustările pentru   │      │ajustările          │
│      │deprecierea         │      │pentru deprecierea  │
│      │activelor           │      │activelor circulante│
│      │circulante          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli de       │      │                    │
│6817  │exploatare privind  │      │Cont nou            │
│      │ajustările pentru   │      │                    │
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│      │deprecierea fondului│      │                    │
│      │comercial           │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │Cheltuieli          │
│686   │financiare privind  │686   │financiare privind  │
│      │amortizările,       │      │amortizările        │
│      │provizioanele şi    │      │şi ajustările pentru│
│      │ajustările pentru   │      │pierdere de valoare │
│      │pierdere de valoare │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│6861  │Cheltuieli privind  │      │Cont nou            │
│      │actualizarea        │      │                    │
│      │provizioanelor      │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │Cheltuieli          │
│      │financiare privind  │      │financiare privind  │
│6863  │ajustările          │6863  │ajustările          │
│      │pentru pierderea de │      │pentru pierderea de │
│      │valoare a           │      │valoare a           │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │Cheltuieli          │
│6864  │financiare privind  │6864  │financiare privind  │
│      │ajustările          │      │ajustările          │
│      │pentru pierderea de │      │pentru pierderea de │
│      │valoare a activelor │      │valoare a activelor │
│      │circulante          │      │circulante          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │Cheltuieli          │
│6865  │financiare privind  │6865  │financiare privind  │
│      │amortizarea         │      │amortizarea         │
│      │diferenţelor        │      │diferenţelor        │
│      │aferente            │      │aferente            │
│      │titlurilor de stat  │      │titlurilor de stat  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli          │      │Cheltuieli          │
│      │financiare privind  │      │financiare privind  │
│6868  │amortizarea primelor│6868  │amortizarea         │
│      │de rambursare       │      │primelor de         │
│      │a obligaţiunilor şi │      │rambursare a        │
│      │a altor datorii     │      │obligaţiunilor      │
│      │                    │      │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE   │
│IMPOZITE                                               │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│691   │Cheltuieli cu       │691   │Cheltuieli cu       │
│      │impozitul pe profit │      │impozitul pe profit │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuieli cu       │      │Cheltuieli cu       │
│      │impozitul pe venit  │      │impozitul pe venit  │
│698   │şi cu               │698   │şi cu alte          │
│      │alte impozite care  │      │impozite care nu    │
│      │nu apar în          │      │apar în elementele  │
│      │elementele          │      │de mai              │
│      │de mai sus          │      │sus                 │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│Clasa 7 - Conturi de venituri                          │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
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│GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETĂ                       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │                    │
│      │vânzarea produselor │      │                    │
│701   │finite,             │      │                    │
│      │produselor agricole │      │                    │
│      │şi a activelor      │      │                    │
│      │biologice de natura │      │                    │
│      │stocurilor          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7015  │vânzarea produselor │701   │vânzarea produselor │
│      │finite              │      │finite              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7017  │Venituri din        │      │Cont nou            │
│      │vânzarea produselor │      │                    │
│      │agricole            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │                    │
│7018  │vânzarea activelor  │      │Cont nou            │
│      │biologice de natura │      │                    │
│      │stocurilor          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│702   │vânzarea            │702   │vânzarea            │
│      │semifabricatelor    │      │semifabricatelor    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│703   │vânzarea produselor │703   │vânzarea produselor │
│      │reziduale           │      │reziduale           │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│704   │Venituri din        │704   │Venituri din        │
│      │servicii prestate   │      │servicii prestate   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│705   │Venituri din studii │705   │Venituri din studii │
│      │şi cercetări        │      │şi cercetări        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│706   │redevenţe, locaţii  │706   │redevenţe, locaţii  │
│      │de                  │      │de gestiune         │
│      │gestiune şi chirii  │      │şi chirii           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│707   │Venituri din        │707   │Venituri din        │
│      │vânzarea mărfurilor │      │vânzarea mărfurilor │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│708   │Venituri din        │708   │Venituri din        │
│      │activităţi diverse  │      │activităţi diverse  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│709   │Reduceri comerciale │709   │Reduceri comerciale │
│      │acordate            │      │acordate            │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN    │
│CURS DE EXECUŢIE                                       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Venituri aferente   │      │Venituri aferente   │
│711   │costurilor          │711   │costurilor          │
│      │stocurilor          │      │stocurilor de       │
│      │de produse          │      │produse             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │Venituri aferente   │      │Venituri aferente   │
│712   │costurilor          │712   │costurilor          │
│      │serviciilor         │      │serviciilor         │
│      │în curs de execuţie │      │în curs de execuţie │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│721   │producţia de        │721   │producţia de        │
│      │imobilizări         │      │imobilizări         │
│      │necorporale         │      │necorporale         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│722   │producţia de        │722   │producţia de        │
│      │imobilizări         │      │imobilizări         │
│      │corporale           │      │corporale           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │                    │
│725   │producţia de        │      │Cont nou            │
│      │investiţii          │      │                    │
│      │imobiliare          │      │                    │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE        │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│741   │subvenţii de        │741   │subvenţii de        │
│      │exploatare          │      │exploatare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7411  │subvenţii de        │7411  │subvenţii de        │
│      │exploatare          │      │exploatare          │
│      │aferente cifrei de  │      │aferente cifrei de  │
│      │afaceri             │      │afaceri             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│      │subvenţii de        │      │subvenţii de        │
│7412  │exploatare          │7412  │exploatare pentru   │
│      │pentru materii prime│      │materii prime şi    │
│      │şi materiale        │      │materiale           │
│      │                    │      │consumabile         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7413  │subvenţii de        │7413  │subvenţii de        │
│      │exploatare          │      │exploatare pentru   │
│      │pentru alte         │      │alte cheltuieli     │
│      │cheltuieli externe  │      │externe             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7414  │subvenţii de        │7414  │subvenţii de        │
│      │exploatare          │      │exploatare pentru   │
│      │pentru plata        │      │plata personalului  │
│      │personalului        │      │                    │

├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7415  │subvenţii de        │7415  │subvenţii de        │
│      │exploatare          │      │exploatare pentru   │
│      │pentru asigurări şi │      │asigurări şi        │
│      │protecţie socială   │      │protecţie socială   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│      │subvenţii de        │      │subvenţii de        │
│7416  │exploatare          │7416  │exploatare pentru   │
│      │pentru alte         │      │alte cheltuieli de  │
│      │cheltuieli de       │      │exploatare          │
│      │exploatare          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7417  │subvenţii de        │771   │subvenţii pentru    │
│      │exploatare          │      │evenimente          │
│      │în caz de calamităţi│      │extraordinare şi    │
│      │şi alte evenimente  │      │altele similare     │
│      │similare            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7418  │subvenţii de        │7418  │subvenţii de        │
│      │exploatare          │      │exploatare pentru   │
│      │pentru dobânda      │      │dobânda datorată    │
│      │datorată            │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7419  │subvenţii de        │7417  │subvenţii de        │
│      │exploatare          │      │exploatare          │
│      │aferente altor      │      │aferente altor      │
│      │venituri            │      │venituri            │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│751   │operaţiuni de       │751   │operaţiuni de       │
│      │fiducie             │      │fiducie             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7511  │Venituri ocazionate │7511  │Venituri ocazionate │
│      │de constituirea     │      │de constituirea     │
│      │fiduciei            │      │fiduciei            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7512  │derularea           │7512  │derularea           │
│      │operaţiunilor       │      │operaţiunilor       │
│      │de fiducie          │      │de fiducie          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7513  │lichidarea          │7513  │lichidarea          │
│      │operaţiunilor       │      │operaţiunilor       │
│      │de fiducie          │      │de fiducie          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din creanţe│      │Venituri din creanţe│
│754   │reactivate şi       │754   │reactivate şi       │
│      │debitori diverşi    │      │debitori            │
│      │                    │      │diverşi             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │                    │
│755   │reevaluarea         │      │Cont nou            │
│      │imobilizărilor      │      │                    │
│      │corporale           │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│758   │Alte venituri din   │758   │Alte venituri din   │
│      │exploatare          │      │exploatare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
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│7581  │despăgubiri, amenzi │7581  │despăgubiri, amenzi │
│      │şi                  │      │şi                  │
│      │penalităţi          │      │penalităţi          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7582  │Venituri din donaţii│7582  │Venituri din donaţii│
│      │primite             │      │primite             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7583  │vânzarea activelor  │7583  │vânzarea activelor  │
│      │şi alte             │      │şi alte             │
│      │operaţiuni de       │      │operaţii de capital │
│      │capital             │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7584  │subvenţii pentru    │7584  │subvenţii pentru    │
│      │investiţii          │      │investiţii          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7588  │Alte venituri din   │7588  │Alte venituri din   │
│      │exploatare          │      │exploatare          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE                         │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│761   │imobilizări         │761   │imobilizări         │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din acţiuni│      │Venituri din acţiuni│
│7611  │deţinute la         │7611  │deţinute la         │
│      │entităţile afiliate │      │entităţile          │
│      │                    │      │afiliate            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din acţiuni│      │Venituri din        │
│7612  │deţinute la         │7613  │interese de         │
│      │entităţi asociate   │      │participare/        │
│      │                    │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din acţiuni│      │Venituri din        │
│7613  │deţinute la         │7613  │interese de         │
│      │entităţi controlate │      │participare/        │
│      │în comun            │      │analitic distinct   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din alte   │      │                    │
│7615  │imobilizări         │      │Cont nou            │
│      │financiare          │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│762   │investiţii          │762   │investiţii          │
│      │financiare pe       │      │financiare pe       │
│      │termen scurt        │      │termen scurt        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│764   │investiţii          │764   │investiţii          │
│      │financiare          │      │financiare cedate   │
│      │cedate              │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7641  │imobilizări         │7641  │imobilizări         │
│      │financiare          │      │financiare cedate   │
│      │cedate              │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│      │Câştiguri din       │      │Câştiguri din       │
│7642  │investiţii pe termen│7642  │investiţii pe termen│
│      │scurt               │      │scurt               │
│      │cedate              │      │cedate              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│765   │diferenţe de curs   │765   │diferenţe de curs   │
│      │valutar             │      │valutar             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Diferenţe favorabile│      │                    │
│7651  │de curs valutar     │      │Cont nou            │
│      │legate de elementele│      │                    │
│      │monetare exprimate  │      │                    │
│      │în valută           │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Diferenţe favorabile│      │                    │
│      │de curs valutar din │      │                    │
│7652  │evaluarea           │      │Cont nou            │
│      │elementelor monetare│      │                    │
│      │care fac            │      │                    │
│      │parte din investiţia│      │                    │
│      │netă într-o         │      │                    │
│      │entitate străină    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│766   │Venituri din dobânzi│766   │Venituri din dobânzi│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │                    │763   │Venituri din creanţe│
│      │                    │      │imobilizate         │
│      │                    ├──────┼────────────────────┤
│      │                    │766   │Venituri din dobânzi│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│767   │Venituri din        │767   │Venituri din        │
│      │sconturi obţinute   │      │sconturi obţinute   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│768   │Alte venituri       │768   │Alte venituri       │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ŞI     │
│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE     │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│781   │provizioane şi      │781   │provizioane şi      │
│      │ajustări            │      │ajustări pentru     │
│      │pentru depreciere   │      │depreciere privind  │
│      │privind activitatea │      │activitatea de      │
│      │de exploatare       │      │exploatare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7812  │Venituri din        │7812  │Venituri din        │
│      │provizioane         │      │provizioane         │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7813  │ajustări pentru     │7813  │ajustări pentru     │
│      │deprecierea         │      │deprecierea         │
│      │imobilizărilor      │      │imobilizărilor      │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri din        │      │Venituri din        │
│7814  │ajustări pentru     │7814  │ajustări pentru     │
│      │deprecierea         │      │deprecierea         │
│      │activelor circulante│      │activelor circulante│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
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│7815  │Venituri din fondul │7815  │Venituri din fondul │
│      │comercial negativ   │      │comercial negativ   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri financiare │      │Venituri financiare │
│786   │din amortizări şi   │786   │din amortizări şi   │
│      │ajustări pentru     │      │ajustări pentru     │
│      │pierdere de valoare │      │pierdere de valoare │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri financiare │      │Venituri financiare │
│7863  │din ajustări pentru │7863  │din ajustări pentru │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│      │a imobilizărilor    │      │a imobilizărilor    │
│      │financiare          │      │financiare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri financiare │      │Venituri financiare │
│7864  │din ajustări pentru │7864  │din ajustări pentru │
│      │pierderea de valoare│      │pierderea de valoare│
│      │a activelor         │      │a activelor         │
│      │circulante          │      │circulante          │
│      │                    │      │                    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Venituri financiare │      │Venituri financiare │
│7865  │din amortizarea     │7865  │din amortizarea     │
│      │diferenţelor        │      │diferenţelor        │
│      │aferente titlurilor │      │aferente titlurilor │
│      │de stat             │      │de stat             │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│Clasa 8 - Conturi speciale                             │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 80 - CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI                 │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│801   │Angajamente acordate│801   │Angajamente acordate│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8011  │Giruri şi garanţii  │8011  │Giruri şi garanţii  │
│      │acordate            │      │acordate            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8018  │Alte angajamente    │8018  │Alte angajamente    │
│      │acordate            │      │acordate            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│802   │Angajamente primite │802   │Angajamente primite │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8021  │Giruri şi garanţii  │8021  │Giruri şi garanţii  │
│      │primite             │      │primite             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8028  │Alte angajamente    │8028  │Alte angajamente    │
│      │primite             │      │primite             │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│803   │Alte conturi în     │803   │Alte conturi în     │
│      │afara bilanţului    │      │afara bilanţului    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Imobilizări         │      │Imobilizări         │
│8031  │corporale primite cu│8031  │corporale primite cu│
│      │chirie              │      │chirie              │
│      │sau în baza altor   │      │sau în baza altor   │
│      │contracte similare  │      │contracte similare  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Valori materiale    │      │Valori materiale    │
│8032  │primite spre        │8032  │primite spre        │
│      │prelucrare          │      │prelucrare          │
│      │sau reparare        │      │sau reparare        │
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Valori materiale    │      │Valori materiale    │
│8033  │primite în păstrare │8033  │primite în păstrare │
│      │sau                 │      │sau                 │
│      │custodie            │      │custodie            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8034  │Debitori scoşi din  │8034  │Debitori scoşi din  │
│      │activ, urmăriţi în  │      │activ, urmăriţi în  │
│      │continuare          │      │continuare          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Stocuri de natura   │      │Stocuri de natura   │
│8035  │obiectelor de       │8035  │obiectelor de       │
│      │inventar            │      │inventar            │
│      │date în folosinţă   │      │date în folosinţă   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Redevenţe, locaţii  │      │Redevenţe, locaţii  │
│8036  │de gestiune, chirii │8036  │de gestiune, chirii │
│      │şi alte datorii     │      │şi                  │
│      │asimilate           │      │alte datorii        │
│      │                    │      │asimilate           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8037  │Efecte scontate     │8037  │Efecte scontate     │
│      │neajunse la scadenţă│      │neajunse la scadenţă│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Bunuri primite în   │      │Bunuri publice      │
│8038  │administrare,       │8038  │primite în          │
│      │concesiune şi cu    │      │administrare,       │
│      │chirie              │      │concesiune şi cu    │
│      │                    │      │chirie              │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8039  │Alte valori în afara│8039  │Alte valori în afara│
│      │bilanţului          │      │bilanţului          │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Dobânzi aferente    │      │Dobânzi aferente    │
│      │contractelor de     │      │contractelor de     │
│805   │leasing             │805   │leasing şi          │
│      │şi altor contracte  │      │altor contracte     │
│      │asimilate, neajunse │      │asimilate, neajunse │
│      │la scadenţă         │      │la                  │
│      │                    │      │scadenţă            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8051  │Dobânzi de plătit   │8051  │Dobânzi de plătit   │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│8052  │Dobânzi de încasat  │8052  │Dobânzi de încasat  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Certificate de      │      │Certificate de      │
│806   │emisii de gaze cu   │806   │emisii de gaze cu   │
│      │efect               │      │efect de            │
│      │de seră             │      │seră                │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│807   │Active contingente  │807   │Active contingente  │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│808   │Datorii contingente │808   │Datorii contingente │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│809   │Creanţe preluate    │809   │Creanţe preluate    │
│      │prin cesionare      │      │prin cesionare      │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 89 - BILANŢ                                      │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│891   │Bilanţ de deschidere│891   │Bilanţ de deschidere│
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├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│892   │Bilanţ de închidere │892   │Bilanţ de închidere │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│Clasa 9 - Conturi de gestiune                          │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│GRUPA 90 - DECONTĂRI INTERNE                           │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│901   │Decontări interne   │901   │Decontări interne   │
│      │privind cheltuielile│      │privind cheltuielile│
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│902   │Decontări interne   │902   │Decontări interne   │
│      │privind producţia   │      │privind producţia   │
│      │obţinută            │      │obţinută            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Decontări interne   │      │Decontări interne   │
│903   │privind diferenţele │903   │privind diferenţele │
│      │de preţ             │      │de                  │
│      │                    │      │preţ                │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 92 - CONTURI DE CALCULAŢIE                       │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│921   │Cheltuielile        │921   │Cheltuielile        │
│      │activităţii de bază │      │activităţii de bază │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│      │Cheltuielile        │      │Cheltuielile        │
│922   │activităţilor       │922   │activităţilor       │
│      │auxiliare           │      │auxiliare           │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│923   │Cheltuieli indirecte│923   │Cheltuieli indirecte│
│      │de producţie        │      │de producţie        │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│924   │Cheltuieli generale │924   │Cheltuieli generale │
│      │de administraţie    │      │de administraţie    │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│925   │Cheltuieli de       │925   │Cheltuieli de       │
│      │desfacere           │      │desfacere           │
├──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┤
│GRUPA 93 - COSTUL PRODUCŢIEI                           │
├──────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┤
│931   │Costul producţiei   │931   │Costul producţiei   │
│      │obţinute            │      │obţinute            │
├──────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│933   │Costul producţiei în│933   │Costul producţiei în│
│      │curs de execuţie    │      │curs de execuţie    │
└──────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┘
*ST*

(la 01-02-2017 Tabelul de la capitolul 15 a fost modificat de  Punctul 14, Articolul 12 
ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 
ianuarie 2017) 
    CAP. 16
    Funcţiunea conturilor
    596. - (1) În acest capitol sunt prezentate conţinutul şi funcţiunea conturilor 
contabile cuprinse în Planul de conturi general prevăzut la capitolul 14 "Planul de 
conturi general" din prezentele reglementări. Întrucât în Planul de conturi general sunt 
cuprinse şi conturi specifice consolidării, funcţiunea conturilor prezentate în 
continuare se referă inclusiv la acestea.
    (2) Funcţiunea conturilor prezentată în acest capitol nu este limitativă, fiind 
exemplificat modul de înregistrare contabilă a principalelor operaţiuni economico-
financiare.
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    597. - (1) La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are 
în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, 
regulilor şi politicilor contabile permise de reglementarea contabilă aplicabilă.
    (2) Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea 
operaţiunilor economico-financiare, ci numai referinţe cu privire la înregistrarea în 
contabilitate a acestora.
    CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
    Din clasa 1 "Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate" 
fac parte următoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 
"Rezultatul exerciţiului financiar", 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".
    GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"
    Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte următoarele conturi:
    Contul 101 "Capital"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, 
în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a 
majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.
    În funcţie de forma juridică a entităţii se înscriu: capitalul social, patrimoniul 
regiei etc.
    Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se 
numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.
    Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor avea în vedere 
prevederile legale în acest sens.
    Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 101 "Capital" se înregistrează:
    -  capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul 
majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul 
preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
    -  profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă 
de majorare a capitalului social (117);
    -  rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106);
    -  primele de capital, încorporate în capitalul social (104);
    -  valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care 
majorează capitalul social (103).

    În debitul contului 101 "Capital" se înregistrează:
    -  capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia 
operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);
    -  acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, 
care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a
acţionarilor/asociaţilor (117);
    -  reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi 
anulate, potrivit legii (109);
    -  diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 
şi valoarea lor de răscumpărare (141).

    Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.
    Contul 1018 "Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa patrimoniului deţinut, potrivit legii, de 
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.
    Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa beneficiilor acordate angajaţilor sub forma 
instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi a diferenţelor de curs valutar în relaţie 
cu investiţia netă întro entitate străină şi a diferenţelor din evaluarea la valoarea 
justă a instrumentelor financiare.
    Contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri 
proprii" este un cont de pasiv, iar conturile 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie 
cu investiţia netă într-o entitate străină" şi 1038 "Diferenţe din modificarea valorii 
juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de 
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capitaluri proprii" sunt conturi bifuncţionale.
    În creditul contului 103 "Alte elemente de capitaluri proprii" se înregistrează:
    -  valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (643);
    -  diferenţa favorabilă de schimb valutar, înregistrată în situaţiile financiare 
anuale consolidate, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie 
netă a entităţii într-o entitate străină (765);
    -  creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct 
în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (501).

    În debitul contului 103 "Alte elemente de capitaluri proprii" se înregistrează:
    -  valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care 
majorează capitalul social (101);
    -  diferenţa nefavorabilă de schimb valutar, înregistrată în situaţiile financiare 
anuale consolidate, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie 
netă a entităţii într-o entitate străină (665);
    -  ajustarea rezervei de valoare justă, ca urmare a diferenţelor nefavorabile 
rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul 
situaţiilor financiare anuale consolidate (501).

    Contul 104 "Prime de capital"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, 
de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.
    Contul 104 "Prime de capital" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 104 "Prime de capital" se înregistrează:
    -  valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la 
capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456).

    În debitul contului 104 "Prime de capital" se înregistrează:
    -  primele de capital încorporate în capitalul social (101);
    -  primele de capital transferate la rezerve (106);
    -  pierderile contabile ale exerciţiilor precedente, acoperite din prime de capital, 
potrivit legii (117).

    Soldul contului reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la 
rezerve.
    Contul 105 "Rezerve din reevaluare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor 
corporale.
    Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se înregistrează:
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea 
imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o 
cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217).

    În debitul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se înregistrează:
    -  capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul 
propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din 
evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura 
folosirii activului de către entitate (117);
    -  descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea 
imobilizărilor corporale (211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);
    -  ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării 
corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281).

    Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor 
corporale existente în evidenţa entităţii.
    Contul 106 "Rezerve"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea 
rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau 
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contractuale şi alte rezerve.
    Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:
    -  profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent, repartizat la 
rezerve în baza unor prevederi legale (129);
    -  profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform 
hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
    -  primele de capital transferate la rezerve (104);
    -  majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare 
a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
    -  câştigurile legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate 
la rezerve, potrivit legii (141);
    -  partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de entităţile asociate 
şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în 
echivalenţă (264).

    În debitul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:
    -  rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (101);
    -  rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în 
exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor 
(117);
    -  decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor 
de reorganizare, potrivit legii (456);
    -  pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit 
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149).

    Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.
    Contul 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie"
    Contul 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie" se utilizează numai în 
situaţiile financiare anuale consolidate.
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din 
conversia situaţiilor financiare anuale ale societăţilor nerezidente.
    Contul 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie" este un cont bifuncţional, 
folosit la consolidarea societăţilor nerezidente.
    În creditul contului 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie" se înregistrează:
    -  diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în 
bilanţul societăţilor nerezidente;
    -  diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în 
bilanţul societăţilor nerezidente;
    -  diferenţele nefavorabile recunoscute drept cheltuială la cedarea participaţiilor 
deţinute în societăţile nerezidente (665).

    În debitul contului 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie" se înregistrează:
    -  diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în 
bilanţul societăţilor nerezidente;
    -  diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în 
bilanţul societăţilor nerezidente;
    -  diferenţele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participaţiilor deţinute 
în societăţile nerezidente (765).

    Soldul creditor reprezintă diferenţele favorabile aferente societăţilor nerezidente 
consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile.
    Contul 108 "Interese care nu controlează"
    Contul 108 "Interese care nu controlează" se utilizează numai în situaţiile 
financiare anuale consolidate.
    Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază interesele care nu controlează, rezultate cu 
ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale.
    Contul 108 "Interese care nu controlează" este un cont bifuncţional, folosit la 
consolidarea filialelor.
    În creditul contului 108 "Interese care nu controlează" se înregistrează partea din 
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rezultatul favorabil al exerciţiului financiar şi celelalte capitaluri proprii ale 
filialei, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către societatea-mamă, direct 
sau indirect.
    În debitul contului 108 "Interese care nu controlează" se înregistrează partea din 
rezultatul nefavorabil, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către 
societatea-mamă, direct sau indirect.
    Soldul contului reprezintă interesele care nu controlează.
    Contul 109 "Acţiuni proprii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit 
legii.
    Contul 109 "Acţiuni proprii" este un cont de activ.
    În debitul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează:
    -  preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (512);
    -  valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, 
preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (456).

    În creditul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează:
    -  reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, 
potrivit legii (101);
    -  diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii 
anulate şi valoarea lor nominală (149);
    -  valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 512);
    -  diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii 
şi preţul lor de vânzare (149);
    -  valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);
    -  valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, 
preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de 
aceasta (149).

    Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate existente.
    GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"
    Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".
    Contul 117 "Rezultatul reportat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul 
exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit 
din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului 
reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului 
contabil înregistrat de către societatea care îşi încetează existenţa ca urmare a 
fuziunii, respectiv de către societatea care se divizează, în intervalul dintre data la 
care au fost întocmite situaţiile financiare de fuziune, respectiv divizare, şi data 
întocmirii protocolului de predare-primire şi care este preluat de către societatea 
beneficiară, precum şi a eventualelor diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii 
cuprinse în prezentele reglementări.
    Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.
    În creditul acestui cont se înregistrează:
    -  profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul 
exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);
    -  pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din prime 
de capital, potrivit legii (104);
    -  pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din 
rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106);
    -  pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite 
prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a 
acţionarilor/asociaţilor (101);
    -  pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite 
din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a 
acţionarilor/asociaţilor (117);
    -  rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în 
exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (411, 461 şi 
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alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);
    -  capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, 
atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă 
a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii 
activului de către entitate (105).

    În debitul acestui cont se înregistrează:
    -  pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la 
începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);
    -  profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă 
de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
    -  profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente şi care se repartizează 
în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457);
    -  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în 
exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 404, 431, 
437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze 
corectarea erorilor);
    -  pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit 
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat 
(149).

    Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, 
profitul nerepartizat.
    GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"
    Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:
    Contul 121 "Profit sau pierdere"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în 
exerciţiul financiar curent.
    Contul 121 "Profit sau pierdere" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:
    -  la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);
    -  pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la 
începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117).

    În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:
    -  la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);
    -  profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la 
rezerve conform prevederilor legale (129);
    -  profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul 
exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117).

    Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea 
realizată.
    Contul 129 "Repartizarea profitului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în 
exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.
    Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
    În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
    -  rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul 
financiar curent (106).

    În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
    -  profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la 
rezerve conform prevederilor legale (121).

    Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar 
încheiat.
    GRUPA 14 "CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA 
CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII"
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    Din grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, 
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte:
    Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri 
proprii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau 
anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
    Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri 
proprii" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii" se înregistrează:
    -  diferenţa dintre preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi 
valoarea lor de răscumpărare (461, 512);
    -  diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 
şi valoarea lor de răscumpărare (101).

    În debitul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii" se înregistrează:
    -  câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, 
transferate la rezerve (106);
    -  câştigurile legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii, folosite, 
potrivit legii, pentru acoperirea pierderilor legate de emiterea acestora (149).

    Soldul contului reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor 
de capitaluri proprii.
    Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii, inclusiv a pierderilor rezultate din reorganizări şi care sunt 
determinate de anularea titlurilor deţinute.
    Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de activ.
    În debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, 
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se 
înregistrează:
    -  diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii 
anulate şi preţul lor de vânzare (109);
    -  diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii 
anulate şi valoarea lor nominală (109);
    -  valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);
    -  valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, 
preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de 
aceasta (109);
    -  cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu 
sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (512, 
531, 462);
    -  alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 
531, 462).

    În creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, 
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se 
înregistrează:
    -  pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit 
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul 
reportat (106, 117);
    -  pierderile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite, 
potrivit legii, din câştigurile legate de vânzarea acestora (141).

    Soldul contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, 
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
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    GRUPA 15 "PROVIZIOANE"
    Din grupa 15 "Provizioane" face parte:
    Contul 151 "Provizioane"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, garanţii 
acordate clienţilor, pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni 
similare legate de acestea, pentru restructurare, pensii şi obligaţii similare, a 
provizioanelor pentru impozite, pentru terminarea contractului de muncă, precum şi a 
altor provizioane.
    Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:
    -  valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusiv a celor 
corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, 
potrivit prevederilor legale (681);
    -  costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum 
şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea (212, 213, 
215, 216);
    -  valoarea actualizării provizioanelor (686).

    În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (781).

    Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.
    Referitor la funcţiunea contului 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări 
corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea", sunt avute în vedere şi 
prevederile cuprinse la subsecţiunea 4.4.3 "Imobilizări corporale" din reglementările 
contabile.
    GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
    Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:
    Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea 
obligaţiunilor.
    Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se înregistrează:
    -  suma împrumuturilor de primit/primite din emisiuni de obligaţiuni (461, 512);
    -  suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 
(169);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor din emisiuni de 
obligaţiuni în valută (665).

    În debitul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se înregistrează:
    -  suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate (512);
    -  valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (505);
    -  împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni (456);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din rambursarea împrumuturilor 
din emisiuni de obligaţiuni în valută (765).

    Soldul contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.
    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite 
de entitate.
    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:
    -  suma creditelor pe termen lung primite (512);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută (665).

    În debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:
    -  suma creditelor pe termen lung rambursate (512);
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    -  diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută, precum şi la 
rambursarea acestora (765).

    Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.
    Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile 
afiliate, respectiv entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se 
înregistrează:
    -  sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi 
entităţile controlate în comun (512);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută (665).

    În debitul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se 
înregistrează:
    -  sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv entităţilor asociate şi 
entităţilor controlate în comun (512);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută, precum 
şi la rambursarea acestora (765).

    Soldul contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.
    Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum 
sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.
    Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:
    -  sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate 
(461, 512);
    -  valoarea concesiunilor primite (205);
    -  valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (212, 213, 214, 
216);
    -  sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor 
încheiate (404);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate 
în valută (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

    În debitul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);
    -  obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul 
leasingului financiar (404);
    -  valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau 
restituite (213, 216);
    -  garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, 
în valută, precum şi la rambursarea acestora (765);
    -  diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

    Soldul contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.
    Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

Pagina 206



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente 
împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, 
datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi entităţile 
controlate în comun, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.
    Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de 
pasiv.
    În creditul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se 
înregistrează:
    -  valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 
(666);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, 
rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar (665).

    În debitul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se 
înregistrează:
    -  suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, 
rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).

    Soldul contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.
    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând 
diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, pe de o 
parte, şi valoarea iniţială a acestora, pe de altă parte.
    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii" este un cont 
de activ.
    În debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii" 
se înregistrează:
    -  suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 
(161);
    -  suma primelor de rambursare aferente altor datorii.

    În creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor 
datorii" se înregistrează:
    -  valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii amortizate 
(686).

    Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a 
altor datorii neamortizate.
    CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI"
    Din clasa 2 "Conturi de imobilizări" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 
"Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale", 22 "Imobilizări corporale în curs 
de aprovizionare", 23 "Imobilizări în curs", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări 
privind imobilizările" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a 
imobilizărilor".
    GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"
    Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" fac parte:
    Contul 201 "Cheltuieli de constituire"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau 
dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, 
cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte 
cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).
    Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.
    În debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:
    -  cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (404, 462, 512, 
531).

    În creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:
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    -  amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidenţă (280).

    Soldul contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.
    Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de 
dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.
    Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.
    În debitul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:
    -  lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate 
de la terţi (721, 404);
    -  lucrările şi proiectele de dezvoltare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de 
la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu 
gratuit sau constatate plus la inventar (475).

    În creditul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare 
cedate (658);
    -  imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum şi 
cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (280, 205).

    Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de 
dezvoltare existente.
    Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 
similare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări 
necorporale, a brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi 
active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.
    Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 
similare" este un cont de activ.
    În debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi 
active similare" se înregistrează:
    -  brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, 
reprezentând aport în natură, primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, 
precum şi cele constatate plus la inventar (404, 456, 475);
    -  brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de 
la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 
453);
    -  valoarea concesiunilor primite (167);
    -  imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau 
licenţelor (203).

    În creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi 
active similare" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale 
şi altor valori similare scoase din evidenţă (658);
    -  amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor 
valori similare, scoase din evidenţă (280);
    -  valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca 
aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul 
acestora (261, 262, 263, 265).

    Soldul contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, 
brevetele, licenţele, mărcile comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare 
existente.
    Contul 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor necorporale de explorare şi 
evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca imobilizări necorporale.
    Contul 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" este 
un cont de activ.
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    În debitul contului 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale" se înregistrează:
    -  activele necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale efectuate pe 
cont propriu sau achiziţionate de la terţi (721, 404);
    -  activele necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale achiziţionate 
de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 
453);
    -  valoarea imobilizărilor de natura activelor necorporale de explorare şi evaluare a 
resurselor minerale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).

    În creditul contului 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a imobilizărilor de natura activelor necorporale de 
explorare şi evaluare a resurselor minerale scoase din evidenţă (658);
    -  imobilizările de natura activelor necorporale de explorare şi evaluare a 
resurselor minerale amortizate integral (280).

    Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura activelor necorporale de 
explorare şi evaluare a resurselor minerale existente.
    Contul 2071 "Fond comercial pozitiv"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial pozitiv reflectat, de 
regulă, la consolidare.
    Contul 2071 "Fond comercial pozitiv" este un cont de activ.
    În debitul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se înregistrează:
    -  diferenţa pozitivă dintre costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a 
părţii din activele nete achiziţionate.

    În creditul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se înregistrează:
    -  valoarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial pozitiv (681);
    -  valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidenţă (658);
    -  valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din evidenţă (280).

    Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial pozitiv existent.
    Contul 2075 "Fond comercial negativ"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial negativ care apare în 
situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale 
individuale, cu ocazia transferului efectuat în legătură cu achiziţia unei afaceri.
    Contul 2075 "Fond comercial negativ" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 2075 "Fond comercial negativ" se înregistrează:
    -  diferenţa negativă dintre costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a 
părţii din activele nete achiziţionate.

    În debitul contului 2075 "Fond comercial negativ" se înregistrează:
    -  cota-parte din fondul comercial negativ reluat la venituri (781).

    Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial negativ nereluat la venituri.
    Contul 208 "Alte imobilizări necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate 
sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.
    Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.
    În debitul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:
    -  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate 
(404);
    -  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate 
de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 
453);
    -  valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (721);
    -  valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456);
    -  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite ca 
subvenţii guvernamentale (4751);
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    -  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite cu 
titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).

    În creditul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă (658);
    -  amortizarea altor imobilizări necorporale, scoase din evidenţă (280);
    -  valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor 
entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 262, 263, 
265).

    Soldul contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.
    GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"
    Din grupa 21 "Imobilizări corporale" fac parte:
    Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri 
(racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces 
etc.).
    Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" este un cont de activ.
    În debitul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează:
    -  valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aport la capital, 
valoarea terenurilor primite prin subvenţii pentru investiţii (404, 456, 4751);
    -  valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (4753);
    -  valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi 
asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu 
(231, 722);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, 
dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă terenului 
reevaluat (105);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, 
recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior 
la acel activ (755).

    În creditul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează:
    -  valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate 
(281, 658);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor în limita soldului 
creditor al rezervei din reevaluare (105);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscută ca o 
cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu 
este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
    -  valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social 
al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 
262, 263, 265);
    -  valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuinţe 
destinate vânzării, reclasificate ca mărfuri (371);
    -  valoarea terenurilor expropriate (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri 
existente.
    Contul 212 "Construcţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.
    Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ.
    În debitul contului 212 "Construcţii" se înregistrează:
    -  valoarea construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite 
prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456);
    -  valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit (4753);
    -  valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi 
asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea construcţiilor primite în regim de leasing financiar (167);
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    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea 
construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială 
aferentă construcţiei reevaluate (105);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea 
construcţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, 
recunoscută anterior la acel activ (755);
    -  costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la 
scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);
    -  valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite 
cu chirie şi restituite proprietarului (281).

    În creditul contului 212 "Construcţii" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a construcţiilor scoase din evidenţă (658);
    -  amortizarea construcţiilor scoase din evidenţă (281);
    -  descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea 
construcţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca o 
cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu 
este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
    -  valoarea amortizării construcţiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea 
contabilă brută a acestora (281);
    -  valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social 
al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 
262, 263, 265);
    -  valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie, 
amortizate integral, restituite proprietarului (281).

    Soldul contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.
    Contul 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor 
tehnice şi a mijloacelor de transport.
    Contul 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport" este un cont de activ.
    În debitul contului 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport" se 
înregistrează:
    -  valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport achiziţionate, 
realizate din producţie proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 446, 223, 
231, 456);
    -  valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport primite prin 
subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);
    -  valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport achiziţionate de la 
entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la 
scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);
    -  valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport primite în regim de 
leasing financiar (167);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor 
tehnice şi a mijloacelor de transport, dacă nu a existat o descreştere anterioară 
recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor 
tehnice şi a mijloacelor de transport, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala 
cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (755);
    -  valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice 
şi mijloacele de transport primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

    În creditul contului 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport" se 
înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport scoase 
din evidenţă (658);
    -  amortizarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport scoase din 
evidenţă (281);
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    -  valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau 
restituie (167);
    -  descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea 
instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, în limita soldului creditor al 
rezervei din reevaluare (105);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a 
mijloacelor de transport, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, 
atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel 
activ (655);
    -  valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport care fac obiectul 
participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de 
participaţii în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
    -  valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele 
de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).

    Soldul contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de 
transport, existente.
    Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane 
şi materiale şi alte active corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a 
altor active corporale.
    Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane 
şi materiale şi alte active corporale" este un cont de activ.
    În debitul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se înregistrează:
    -  valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate, realizate din 
producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social 
(404, 446, 224, 231, 4751, 456);
    -  valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale primite cu titlu gratuit sau 
constatate plus la inventar (475);
    -  valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate de la entităţi 
afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările primite 
cu chirie şi restituite proprietarului (281);
    -  valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, primite în regim de leasing 
financiar (167);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a 
altor active corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o 
cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a 
altor active corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu 
descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (755).

    În creditul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, scoase din evidenţă 
(658);
    -  amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale scoase din evidenţă (281);
    -  descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea 
mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active corporale, în limita soldului creditor al rezervei din 
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reevaluare (105);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, 
recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din 
reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
    -  aportul în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de 
participaţii la capitalul acestora (261, 262, 263, 265).

    Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor 
de protecţie şi a altor active corporale existente.
    Contul 215 "Investiţii imobiliare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare.
    Contul 215 "Investiţii imobiliare" este un cont de activ.
    În debitul contului 215 "Investiţii imobiliare" se înregistrează:
    -  valoarea investiţiilor imobiliare achiziţionate, realizate din producţie proprie, 
primite ca aport la capitalul social (404, 235, 456);
    -  valoarea investiţiilor imobiliare primite cu titlu gratuit (475);
    -  valoarea investiţiilor imobiliare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la 
entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  costurile estimate iniţial cu dezafectarea investiţiilor imobiliare şi alte 
acţiuni similare legate de acestea (151);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea investiţiilor 
imobiliare, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială 
aferentă investiţiilor imobiliare reevaluate (105);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea investiţiilor 
imobiliare, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, 
recunoscută anterior la acel activ (755);
    -  valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la proprietăţile primite 
cu chirie şi restituite proprietarului (281).

    În creditul contului 215 "Investiţii imobiliare" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a investiţiilor imobiliare scoase din evidenţă (658);
    -  amortizarea investiţiilor imobiliare scoase din evidenţă (281);
    -  descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea 
investiţiilor imobiliare, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea investiţiilor imobiliare, 
recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din 
reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
    -  valoarea amortizării investiţiilor imobiliare, eliminată cu ocazia reevaluării din 
valoarea contabilă brută a acestora (281).

    Soldul contului reprezintă valoarea investiţiilor imobiliare existente.
    Contul 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor corporale de explorare şi 
evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca imobilizări corporale.
    Contul 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" este un 
cont de activ.
    În debitul contului 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale" se înregistrează:
    -  valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite ca aport la capitalul social 
(404, 231, 456);
    -  valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate 
în comun (451, 453);
    -  valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la 
inventar (475);
    -  costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea activelor corporale de 
explorare şi evaluare a resurselor minerale (151);
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    -  valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
primite în leasing financiar (167);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea 
construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială 
aferentă investiţiilor imobiliare reevaluate (105);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor 
corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca venit care să 
compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (755).

    În creditul contului 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale scoase din evidenţă (658);
    -  amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
scoase din evidenţă (281);
    -  valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167);
    -  descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor 
corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, în limita soldului creditor al 
rezervei din reevaluare (105);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare 
şi evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a 
deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă 
referitoare la acel activ (655);
    -  valoarea amortizării activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281).

    Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura activelor corporale de 
explorare şi evaluare a resurselor minerale existente.
    Contul 217 "Active biologice productive"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa animalelor de reproducţie şi muncă, precum 
şi a plantaţiilor.
    Contul 217 "Active biologice productive" este un cont de activ.
    În debitul contului 217 "Active biologice productive" se înregistrează:
    -  valoarea activelor biologice productive achiziţionate sau realizate din producţie 
proprie (404, 231);
    -  valoarea activelor biologice productive primite prin subvenţii pentru investiţii, 
cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);
    -  valoarea activelor biologice productive achiziţionate de la entităţi afiliate sau 
de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor 
biologice productive, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o 
cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);
    -  creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor 
biologice productive, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, 
recunoscută anterior la acel activ (755).

    În creditul contului 217 "Active biologice productive" se înregistrează:
    -  valoarea neamortizată a activelor biologice productive scoase din evidenţă (658);
    -  amortizarea activelor biologice productive scoase din evidenţă (281);
    -  descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor 
biologice productive, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, 
recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din 
reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655).

    Soldul contului reprezintă valoarea activelor biologice productive existente.
    GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
    Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" fac parte conturile:
    223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare";
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    224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare";
    227 "Active biologice productive în curs de aprovizionare".
    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa imobilizărilor corporale 
cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la 
finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    Conturile din această grupă sunt conturi de activ.
    În debitul conturilor din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" 
se înregistrează:
    -  valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care sau transferat riscurile 
şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (404).

    În creditul conturilor din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" 
se înregistrează:
    -  valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de 
aprovizionare (213, 214, 217).

    Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care 
s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de 
raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS"
    Din grupa 23 "Imobilizări în curs" fac parte:
    Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de 
execuţie, altele decât investiţiile imobiliare.
    Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ.
    În debitul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori, 
inclusiv entităţi afiliate sau entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (404, 
451, 453);
    -  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, 
neterminate (722);
    -  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la 
capitalul social (456).

    În creditul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se 
înregistrează:
    -  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate, date în 
folosinţă sau puse în funcţiune (211, 212, 213, 214, 216, 217);
    -  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, 
altele decât investiţiile imobiliare.
    Contul 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare în curs de 
execuţie.
    Contul 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie" este un cont de activ.
    În debitul contului 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  valoarea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie facturate de furnizori, 
inclusiv entităţi afiliate sau entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (404, 
451, 453);
    -  valoarea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie efectuate în regie proprie, 
neterminate (725);
    -  valoarea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie primite ca aport la 
capitalul social (456).

    În creditul contului 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie" se 
înregistrează:
    -  valoarea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, recepţionate (215);
    -  valoarea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie scoase din evidenţă (658).
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    Soldul contului reprezintă valoarea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie.
    GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"
    Din grupa 26 "Imobilizări financiare" fac parte:
    Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.
    Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ.
    În debitul contului 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:
    -  valoarea acţiunilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);
    -  valoarea acţiunilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al 
entităţilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 411);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea neamortizată a 
imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul 
entităţilor afiliate (768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea creanţelor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea mărfurilor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (758);
    -  valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al 
entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);
    -  valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al 
entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor, 
precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (768).

    În creditul contului 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:
    -  cheltuielile privind valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cedate 
(664).

    Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.
    Contul 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de 
participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor asociate.
    Contul 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate" este un cont de activ.
    În debitul contului 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate" se înregistrează:
    -  valoarea participaţiilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);
    -  valoarea participaţiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social 
al entităţilor asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 411);
    -  diferenţa dintre valoarea participaţiilor dobândite şi valoarea neamortizată a 
imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul 
entităţilor asociate (768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea creanţelor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor asociate (768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea mărfurilor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor asociate (758);
    -  valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al 
entităţilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);
    -  valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al 
entităţilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor, 
precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (768).

    În creditul contului 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate" se înregistrează:
    -  cheltuielile privind valoarea participaţiilor deţinute la entităţile asociate, 
cedate (664);
    -  costul de achiziţie al participaţiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii 
în echivalenţă (264).

    Soldul contului reprezintă imobilizările financiare deţinute la entităţi asociate.
    Contul 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de 
participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun.
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    Contul 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun" este un cont de activ.
    În debitul contului 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun" se 
înregistrează:
    -  valoarea participaţiilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);
    -  valoarea participaţiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social 
al entităţilor controlate în comun (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 411);
    -  diferenţa dintre valoarea participaţiilor dobândite şi valoarea neamortizată a 
imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul 
entităţilor controlate în comun (768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea creanţelor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor controlate în comun 
(768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea mărfurilor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor controlate în comun 
(758);
    -  valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al 
entităţilor controlate în comun la care se deţin participaţii, prin încorporarea 
rezervelor (106);
    -  valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al 
entităţilor controlate în comun la care se deţin participaţii, prin încorporarea 
beneficiilor, precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (768).

    În creditul contului 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun" se 
înregistrează:
    -  cheltuielile privind valoarea participaţiilor deţinute la entităţile controlate în 
comun, cedate (664);
    -  costul de achiziţie al participaţiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii 
în echivalenţă (264).

    Soldul contului reprezintă imobilizările financiare deţinute la entităţi controlate 
în comun.
    Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare consolidate prin 
metoda punerii în echivalenţă.
    Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă" este un cont de activ.
    În debitul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează participaţiile 
în entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, prezentate în situaţiile 
financiare anuale consolidate la valoarea determinată prin metoda punerii în echivalenţă, 
astfel:
    -  costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă 
(263);
    -  partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar 
curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (768);
    -  partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de entităţile asociate 
şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în 
echivalenţă (106).

    În creditul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează:
    -  partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul curent de 
entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda 
punerii în echivalenţă a participaţiilor deţinute de investitor în aceste entităţi (668).

    Contul 265 "Alte titluri imobilizate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o 
perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât entităţile 
afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.
    În debitul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:
    -  valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);
    -  valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport, potrivit legii, la 
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capitalul social al altor entităţi (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 411);
    -  diferenţa dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite şi valoarea 
neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la 
capitalul altor entităţi (768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea creanţelor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (768);
    -  diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea mărfurilor care au 
constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (758);
    -  valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului 
social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor 
(106);
    -  valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului 
social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor, 
precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (768).

    În creditul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:
    -  cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate deţinute în capitalul 
social al altor entităţi la care se deţin participaţii, cedate (664).

    Soldul contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.
    Contul 266 "Certificate verzi amânate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare 
este amânată, potrivit legii.
    Contul 266 "Certificate verzi amânate" este un cont de activ.
    În debitul contului 266 "Certificate verzi amânate" se înregistrează:
    -  valoarea certificatelor verzi pentru care se constată dreptul de a le primi, dar a 
căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii (472).

    În creditul contului 266 "Certificate verzi amânate" se înregistrează:
    -  valoarea certificatelor verzi primite admise la tranzacţionare (507).

    Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi a căror tranzacţionare este 
amânată, potrivit legii.
    Contul 267 "Creanţe imobilizate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma 
împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum 
sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a 
obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, 
care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.
    Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ.
    În debitul contului 267 "Creanţe imobilizate" se înregistrează:
    -  sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);
    -  dobânzile aferente creanţelor imobilizate (766);
    -  valoarea garanţiilor depuse la terţi (411);
    -  sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu 
ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o 
perioadă mai mare de un an (512, 462);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută 
şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

    În creditul contului 267 "Creanţe imobilizate" se înregistrează:
    -  valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);
    -  dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);
    -  valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);
    -  valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate, 
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rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar, sau în urma încasării creanţelor (665);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în 
valută, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar, sau cu ocazia lichidării lor (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

    Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe 
imobilizate.
    Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia 
achiziţionării imobilizărilor financiare.
    Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de 
pasiv.
    În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se 
înregistrează:
    -  sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare (261, 262, 263, 
265);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor în valută 
reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare (665).

    În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se 
înregistrează:
    -  sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 531);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în 
valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora 
(765).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.
    GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE"
    Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările" fac parte:
    Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.
    Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se 
înregistrează:
    -  valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).

    În debitul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se 
înregistrează:
    -  amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (201, 203, 
205, 206, 207, 208).

    Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.
    Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale.
    Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se 
înregistrează:
    -  cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);
    -  valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările 
corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (212, 213, 214);
    -  ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării 
corporale, atunci când reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105).

    În debitul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se 
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înregistrează:
    -  valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă (211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217);
    -  valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu 
chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212, 213);
    -  valoarea amortizării imobilizărilor corporale, eliminată cu ocazia reevaluării, 
din valoarea contabilă brută a acestora (212, 215, 216, 217).

    Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.
    GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR"
    Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor" 
fac parte:
    Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale.
    Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de 
pasiv.
    În creditul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se 
înregistrează:
    -  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale (681).

    În debitul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se 
înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale (781).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.
    Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale.
    Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de 
pasiv.
    În creditul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se 
înregistrează:
    -  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale (681).

    În debitul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se 
înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale (781).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.
    Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie.
    Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un 
cont de pasiv.
    În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de 
execuţie" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor în curs de execuţie (681).

    În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de 
execuţie" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor în curs de execuţie (781).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de 
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execuţie.
    Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a 
imobilizărilor financiare.
    Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" este un 
cont de pasiv.
    În creditul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor 
financiare" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea 
de valoare a imobilizărilor financiare (686).

    În debitul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor 
financiare" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de 
valoare a imobilizărilor financiare (786).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.
    CLASA 3 - "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
    Din clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie" fac parte 
următoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime şi materiale", 32 "Stocuri în 
curs de aprovizionare", 33 "Producţie în curs de execuţie", 34 "Produse", 35 "Stocuri 
aflate la terţi", 36 "Active biologice de natura stocurilor", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje" 
şi 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".
    GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"
    Din grupa 30 "Stocuri de materii prime şi materiale" fac parte:
    Contul 301 "Materii prime"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 
materii prime.
    Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ.
    În situaţia aplicării inventarului permanent:
    În debitul contului 301 "Materii prime" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi 
(401, 408, 446, 321, 542);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aduse de la terţi (351, 401);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime de la entităţi afiliate sau 
entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau 
subunităţi (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime reprezentând aport în natură 
al acţionarilor/asociaţilor (456);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor şi produselor reţinute şi 
consumate ca materie primă în aceeaşi unitate, inclusiv a diferenţelor de preţ 
nefavorabile aferente (341, 345, 347);
    -  valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu 
gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (601, 758);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime 
achiziţionate (308).

    În creditul contului 301 "Materii prime" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, precum 
şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (601);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare (371);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate unităţii sau 
subunităţilor (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau în 
custodie la terţi (351);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime ieşite prin donaţie sau 
distruse prin calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.

Pagina 221



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    Contul 302 "Materiale consumabile"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 
materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, 
seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).
    Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ.
    În situaţia aplicării inventarului permanent:
    În debitul contului 302 "Materiale consumabile" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la 
terţi (401, 408, 446, 322, 542);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aduse de la terţi 
(351, 401);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţi 
afiliate sau entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la unitate 
sau subunităţi (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentând aport în 
natură al acţionarilor/asociaţilor (456);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor şi produselor reţinute şi 
consumate ca materiale consumabile în aceeaşi unitate (341, 345, 347);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile constatate plus la 
inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (602, 
758);
    -  contravaloarea materialelor consumabile achitate prin alte valori (532);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile 
achiziţionate (308).

    În creditul contului 302 "Materiale consumabile" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, 
precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (602);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare 
(371);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate unităţii sau 
subunităţilor (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise spre 
prelucrare sau în custodie la terţi (351);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile ieşite prin donaţie 
sau distruse prin calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc.
    Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării materialelor de 
natura obiectelor de inventar.
    Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.
    În situaţia aplicării inventarului permanent:
    În debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se 
înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
achiziţionate de la terţi (401, 408, 446, 323, 542);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
primite de la entităţi afiliate sau entităţi asociate şi entităţi controlate în comun 
(451, 453);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
primite ca aport în natură de la acţionari/asociaţi (456);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
aduse de la terţi (351, 401);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din 
dezmembrări (603, 758);
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    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi folosite ca 
materiale de natura obiectelor de inventar în aceeaşi unitate (345);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor de natura 
obiectelor de inventar achiziţionate (308).

    În creditul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se 
înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (603);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
ieşite prin donaţie sau distruse prin calamităţi (658);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
vândute ca atare (371).

    Soldul contului reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar 
existente în stoc.
    Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, 
respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi 
costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor 
de natura obiectelor de inventar.
    Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont 
rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi 
materialelor de natura obiectelor de inventar.
    În debitul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se 
înregistrează:
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie este mai mare 
decât preţul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi 
materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune (401, 542);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, 
materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate 
de la entităţi afiliate sau entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materiilor prime, 
materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din 
gestiune (601, 602, 603).

    În creditul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se 
înregistrează:
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime, 
materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate 
(301, 302, 303, 542);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, 
materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din 
gestiune (601, 602, 603).

    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, 
materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar existente în 
stoc.
    În situaţia aplicării inventarului intermitent:
    Stocurile existente la începutul exerciţiului financiar, precum şi intrările în 
cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor 
de inventar se înregistrează direct în debitul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile 
prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" şi 603 "Cheltuieli privind 
materialele de natura obiectelor de inventar".
    Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" şi 303 "Materiale de 
natura obiectelor de inventar" se debitează numai la sfârşitul perioadei cu valoarea la 
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preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura 
obiectelor de inventar, existente în stoc, stabilită pe baza inventarului, prin creditul 
conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele 
consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar", iar, 
la începutul perioadei imediat următoare, pentru respectarea permanenţei metodelor se 
reiau pe cheltuieli la aceeaşi valoare.
    GRUPA 32 "STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
    Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:
    321 "Materii prime în curs de aprovizionare";
    322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare";
    323 "Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare";
    326 "Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare";
    327 "Mărfuri în curs de aprovizionare";
    328 "Ambalaje în curs de aprovizionare".
    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa stocurilor cumpărate, 
pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele 
perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    Conturile din această grupă sunt conturi de activ.
    În debitul conturilor din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" se 
înregistrează:
    -  valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi 
beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (401).

    În creditul conturilor din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" se 
înregistrează:
    -  valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare 
(301, 302, 303, 361, 371, 381).

    Soldul conturilor reprezintă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au 
transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, 
sunt în curs de aprovizionare.
    GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
    Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" fac parte:
    Contul 331 "Produse în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie 
(care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, 
respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei.
    Contul 331 "Produse în curs de execuţie" este un cont de activ.
    În debitul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la 
sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar (711).

    În creditul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  scăderea din gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul 
perioadei următoare (711).

    Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs 
de execuţie la sfârşitul perioadei.
    Contul 332 "Servicii în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa serviciilor în curs de execuţie existente 
la sfârşitul perioadei.
    Contul 332 "Servicii în curs de execuţie" este un cont de activ.
    În debitul contului 332 "Servicii în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul 
perioadei (712).

    În creditul contului 332 "Servicii în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  scăderea din gestiune a valorii serviciilor în curs de execuţie la începutul 
perioadei următoare (712).
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    Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de 
execuţie la sfârşitul perioadei.
    GRUPA 34 "PRODUSE"
    Din grupa 34 "Produse" fac parte:
    Contul 341 "Semifabricate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 
semifabricate.
    Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.
    În debitul contului 341 "Semifabricate" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare sau preţ de producţie a semifabricatelor intrate 
în gestiune din activitatea proprie şi plusurile constatate la inventariere (711);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor aduse de la terţi (354, 401);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de la unitate sau 
subunităţi (481, 482).

    În creditul contului 341 "Semifabricate" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor vândute şi lipsurile 
constatate la inventariere (711);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor consumate în aceeaşi unitate 
(301, 302);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi (354);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor livrate unităţii sau 
subunităţilor (481, 482);
    -  valoarea pierderilor din calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor 
existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 345 «Produse finite»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 
produse finite.
    Contul 345 «Produse finite» este un cont de activ.
    În debitul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:

    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune şi 
plusurile de inventar (711);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite aduse de la terţi (354, 401).

    În creditul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:

    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute şi lipsurile de 
inventar (711);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca 
plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate în magazinele de 
vânzare proprii (371);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi utilizate în 
aceeaşi unitate (301, 302, 303, 381);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în 
natură, potrivit legii (421);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi (354);
    -  valoarea produselor finite donate sau distruse prin calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite 
existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    ----------
    Funcţiunea contului 345 din Cap. 16 a fost modificată de art. 9 din ORDINUL nr. 773 
din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015.

    Contul 346 "Produse reziduale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 

Pagina 225



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri).
    Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.
    În debitul contului 346 "Produse reziduale" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune din 
producţie proprie (711);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale aduse de la terţi (354, 
401).

    În creditul contului 346 "Produse reziduale" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale vândute şi lipsurile la 
inventar (711);
    -  valoarea produselor reziduale trimise la terţi (354).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale 
existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 347 «Produse agricole»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa produselor agricole.
    Contul 347 «Produse agricole» este un cont de activ.
    În debitul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:

    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole intrate în gestiune şi 
plusurile la inventar (711);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole aduse de la terţi (354, 
401).

    În creditul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:

    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole vândute şi lipsurile la 
inventar (711);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole transferate în magazinele 
de vânzare proprii (371);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole reţinute pentru a fi 
utilizate în aceeaşi unitate (301, 302);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole acordate salariaţilor ca 
plată în natură, potrivit legii (421);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole trimise la terţi (354);
    -  valoarea produselor agricole donate sau distruse prin calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole 
existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    ----------
    Funcţiunea contului 347 din Cap. 16 a fost modificată de art. 9 din ORDINUL nr. 773 
din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015.

    Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse»*26)
──────────
    *26) Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.
──────────
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard 
(prestabilit) şi costul de producţie al produselor.
    Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse» este un cont rectificativ al valorii de 
înregistrare a produselor.
    În debitul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:

    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare 
decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune (711);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic 
decât preţul standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).

    În creditul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:

Pagina 226



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în 
gestiune din producţie proprie (711);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite 
din gestiune (711).

    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.
    ----------
    Funcţiunea contului 348 din Cap. 16 a fost modificată de art. 9 din ORDINUL nr. 773 
din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015.

    GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"
    Din grupa 35 "Stocuri aflate la terţi" fac parte:
    Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 
materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar 
trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
    Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" este un cont de activ.
    În debitul contului 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi 
materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi (301, 302, 303).

    În creditul contului 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se înregistrează:
    -  valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura 
obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi (301, 302, 303);
    -  scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor 
de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, constatate lipsă la inventar (601, 602, 
603);
    -  scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor 
de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, distruse de calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi 
materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.
    Contul 354 "Produse aflate la terţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse trimise la terţi, 
pentru prelucrare sau în custodie.
    Contul 354 "Produse aflate la terţi" este un cont de activ.
    În debitul contului 354 "Produse aflate la terţi" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite 
sau produselor reziduale) trimise la terţi (341, 345, 346).

    În creditul contului 354 "Produse aflate la terţi" se înregistrează:
    -  valoarea produselor intrate în gestiune, aduse de la terţi (341, 345, 346);
    -  scăderea din gestiune a produselor aflate la terţi pentru care s-au întocmit 
documente de livrare sau constatate lipsă la inventar (607).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor aflate la 
terţi.
    Conţinutul şi funcţiunea conturilor 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate 
la terţi", 357 "Mărfuri aflate la terţi" şi 358 "Ambalaje aflate la terţi" sunt similare 
cu cele ale conturilor prezentate în această grupă.
    GRUPA 36 "ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR"
    Din grupa 36 "Active biologice de natura stocurilor" fac parte:
    Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor biologice de natura stocurilor, 
respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji 
etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi 
păsările la îngrăşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru 
producţie (lână, lapte şi blană).
    Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor» este un cont de activ.
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    În debitul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:

    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
achiziţionate (401, 408, 326);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate 
în comun (451, 453);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aduse 
de la terţi (356);
    -  valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând aportul în natură 
al acţionarilor/asociaţilor (456);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
obţinute din producţie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar (711);
    -  valoarea activelor biologice de natura stocurilor primite cu titlu gratuit (758).

    În creditul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:

    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
vândute - din producţie proprie sau achiziţionate - constatate minus de inventar şi cele 
trimise la terţi (711, 606, 356);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
vândute ca atare (371);
    -  valoarea pierderilor din calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de 
natura stocurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    ----------
    Funcţiunea contului 361 din Cap. 16 a fost modificată de art. 9 din ORDINUL nr. 773 
din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015.

    Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor»*27)
──────────
    *27) Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.
──────────
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, 
respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de 
achiziţie, respectiv costul de producţie.
    Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» este un cont 
rectificativ al valorii de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor.
    În debitul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» 
se înregistrează:

    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare 
decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate 
(401);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de 
natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi 
entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de 
natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic 
decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe 
cheltuieli (606);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra activelor biologice 
de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).
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    În creditul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» 
se înregistrează:

    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura 
stocurilor achiziţionate (401);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura 
stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de 
natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra activelor 
biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).

    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente activelor biologice de natura 
stocurilor existente în stoc.
    ----------
    Funcţiunea contului 368 din Cap. 16 a fost modificată de art. 9 din ORDINUL nr. 773 
din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015.

    GRUPA 37 "MĂRFURI"
    Din grupa 37 "Mărfuri" fac parte:
    Contul 371 "Mărfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 
mărfuri.
    Contul 371 "Mărfuri" este un cont de activ.
    În debitul contului 371 "Mărfuri" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate (401, 408, 446, 327, 
542);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la entităţi 
afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la unitate sau subunităţi 
(481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor reprezentând aportul în natură al 
acţionarilor/asociaţilor (456);
    -  valoarea mărfurilor aduse de la terţi (357, 401);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, 
materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor 
şi ambalajelor, vândute ca atare (301, 302, 303, 361, 381);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor 
proprii (345);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventar şi a 
celor primite cu titlu gratuit (607, 758);
    -  valoarea adaosului comercial şi taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, în situaţia 
în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul (378, 4428);
    -  valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuinţe 
destinate vânzării, reclasificate ca mărfuri (211).

    În creditul contului 371 "Mărfuri" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare şi 
lipsurile la inventar (607);
    -  valoarea adaosului comercial şi a taxei pe valoarea adăugată neexigibile aferente 
mărfurilor ieşite din gestiune (378, 4428);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate unităţii sau subunităţilor 
(481, 482);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi (357);
    -  valoarea donaţiilor şi pierderilor din calamităţi (658);
    -  valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură, potrivit legii, la 
capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul 
acestora (261, 262, 263, 265).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor existente în 
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stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) 
aferent mărfurilor din unităţile comerciale.
    Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" este un cont rectificativ al valorii de 
înregistrare a mărfurilor.
    În creditul contului 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se înregistrează:
    -  valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune (371).

    În debitul contului 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se înregistrează:
    -  valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune (371).

    Soldul contului reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor existente 
în stoc la sfârşitul perioadei.
    GRUPA 38 "AMBALAJE"
    Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
    Contul 381 "Ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de 
ambalaje.
    Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
    În debitul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate (401, 408, 446, 328, 
542);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi afiliate sau 
de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau 
subunităţi (481, 482);
    -  valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor 
(456);
    -  valoarea ambalajelor aduse de la terţi (358, 401);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar şi a 
celor primite cu titlu gratuit (608, 758);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite 
furnizorilor, reţinute în stoc (409);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor realizate din producţie proprie şi 
reţinute ca ambalaje (345);
    -  diferenţe de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate 
(388).

    În creditul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor consumate şi lipsurile constatate 
la inventar (608);
    -  valoarea ambalajelor trimise la terţi (358);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate unităţii sau subunităţilor 
(481, 482);
    -  valoarea donaţiilor şi a pierderilor din calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente 
în stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în minus sau favorabile, 
respectiv în plus sau nefavorabile între preţul standard şi costul de achiziţie, aferente 
ambalajelor.
    Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de 
înregistrare a ambalajelor.
    În debitul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistrează:
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie mai mare decât 
preţul standard) aferente ambalajelor intrate în gestiune (401, 542);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de 
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la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 
453);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe 
cheltuieli (608).

    În creditul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistrează:
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate 
(381, 542);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din 
gestiune (608).

    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc 
la sfârşitul perioadei.
    GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
    Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de 
execuţie" fac parte conturile:
    391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime";
    392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor";
    393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie";
    394 "Ajustări pentru deprecierea produselor";
    395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi";
    396 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor";
    397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor";
    398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor".
    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la 
sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii 
prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producţie în 
curs de execuţie, produse, active biologice de natura stocurilor, mărfuri şi ambalaje, 
precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor 
adoptate de entitate.
    Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.
    În creditul conturilor din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi 
producţiei în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs, 
constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări (681).

    În debitul conturilor din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi 
producţiei în curs de execuţie" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor şi producţiei în curs (781).

    Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite la sfârşitul perioadei.
    CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"
    Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori 
şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi 
asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", 44 "Bugetul 
statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 "Grup şi acţionari/asociaţi", 46 
"Debitori şi creditori diverşi", 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", 48 
"Decontări în cadrul unităţii", 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor".
    GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 401 "Furnizori"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile 
cu furnizorii, alţii decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile 
controlate în comun, pentru aprovizionările de bunuri sau serviciile prestate.
    Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 401 "Furnizori" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, 
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor 
biologice de natura stocurilor, mărfurilor şi ambalajelor, achiziţionate cu titlu oneros 
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de la terţi pe bază de facturi (301, 302, 303, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 
328), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care 
evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor aduse de la terţi (341 la 347);
    -  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în 
exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
    -  valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apă (604, 
605);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori 
(409);
    -  valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura 
obiectelor de inventar, mărfurilor, ambalajelor etc. achiziţionate, în cazul folosirii 
metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);
    -  valoarea serviciilor prestate de terţi (611 la 626, 628, 471);
    -  valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior 
ca facturi nesosite (408);
    -  taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
    -  valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a 
altor valori achiziţionate (532);
    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);
    -  valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, aferente 
perioadei (652);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668);
    -  valoarea avansurilor facturate (409).

    În debitul contului 401 "Furnizori" se înregistrează:
    -  plăţile efectuate către furnizori (512, 531, 541, 542);
    -  valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403);
    -  valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu 
aceştia (409);
    -  sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul reţinut (512, 531, 444);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca 
plată în natură potrivit prevederilor contractuale (345);
    -  datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
    -  valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (609);
    -  valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (767);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului 
(409);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori, la 
decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor 
la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.
    Contul 403 "Efecte de plătit"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit pe bază de efecte 
comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    Contul 403 "Efecte de plătit" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 403 "Efecte de plătit" se înregistrează:
    -  valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (401);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, înregistrate la finele lunii, respectiv 
la închiderea exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665).

    În debitul contului 403 "Efecte de plătit" se înregistrează:
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    -  plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale (512);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea, la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a efectelor comerciale de plătit sau la 
lichidarea acestora (765).

    Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.
    Contul 404 "Furnizori de imobilizări"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de 
imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile afiliate, entităţile 
asociate şi entităţile controlate în comun.
    Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează:
    -  valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi 
pentru realizarea acestor imobilizări (201, 203, 205, 206, 208, 211 la 217, 223, 224, 
231, 235);
    -  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în 
exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
    -  obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul 
leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (167, 666);
    -  valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (409);
    -  taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426);
    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv 
la închiderea exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

    În debitul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează:
    -  sumele achitate furnizorilor de imobilizări (512, 531, 541);
    -  valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (409);
    -  valoarea garanţiilor depuse la terţi (167);
    -  valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405);
    -  datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
    -  valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (767);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de 
imobilizări, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării (765);
    -  diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia 
evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.
    Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de 
imobilizări, pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează:
    -  valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

    În debitul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează:
    -  plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la 
scadenţa acestora (512);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la decontarea acestora sau cu 
ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar 
(765).

    Soldul contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările 
achiziţionate.
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    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru 
aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se înregistrează:
    -  valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, 
precum şi a altor datorii către aceştia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 
611 la 626, 628, 658);
    -  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în 
exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, aferente datoriilor în 
valută către furnizori (665);
    -  diferenţele nefavorabile înregistrate la primirea facturii sau la închiderea 
exerciţiului, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie 
de cursul unei valute (668).

    În debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se înregistrează:
    -  valoarea facturilor sosite (401);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit 
facturi.
    Contul 409 "Furnizori - debitori"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru 
cumpărări de bunuri de natura stocurilor, prestări de servicii, imobilizări corporale sau 
necorporale.
    Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
    În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
    -  valoarea avansurilor acordate (401, 404);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori 
(401).

    În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
    -  valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu 
aceştia (401, 404);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, 
precum şi valoarea ambalajelor degradate (401, 608);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite 
furnizorilor, reţinute în stoc (381).

    Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
    GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 411 "Clienţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu 
clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. 
vândute, servicii prestate, pe bază de facturi, cu excepţia entităţilor afiliate, 
entităţilor asociate şi a entităţilor controlate în comun, inclusiv a clienţilor incerţi, 
rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.
    Contul 411 "Clienţi" este un cont de activ.
    În debitul contului 411 "Clienţi" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. 
livrate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 
708, 4427);
    -  valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidenţiate anterior în 
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contul "Clienţi - facturi de întocmit" (418);
    -  venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau 
exerciţiilor financiare următoare (472);
    -  valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);
    -  valoarea creanţelor reactivate (754);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor 
(419);
    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (758);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (768);
    -  rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente 
exerciţiilor financiare anterioare (117).

    În creditul contului 411 "Clienţi" se înregistrează:
    -  sumele încasate de la clienţi (512, 531);
    -  decontarea avansurilor încasate de la clienţi (419);
    -  valoarea garanţiilor reţinute de terţi (267);
    -  valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511, 413);
    -  valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);
    -  valoarea sconturilor acordate clienţilor (667);
    -  sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi 
sau în litigiu (654);
    -  diferenţa dintre valoarea creanţelor cedate în schimbul titlurilor primite şi 
valoarea mai mică a titlurilor primite, la data dobândirii acelor titluri (654);
    -  creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi 
(419);
    -  valoarea creanţelor care fac obiectul participării în natură, potrivit legii, la 
capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul 
acestora (261, 262, 263, 265);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, 
înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu 
ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar 
(668).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienţi.
    Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe bază de efecte 
comerciale.
    Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" este un cont de activ.
    În debitul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează:
    -  sumele datorate de clienţi reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate 
(411);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de încasat, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).

    În creditul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează:
    -  efecte comerciale primite de la clienţi (511);
    -  sumele încasate de la clienţi prin conturile curente (512);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor datorate de clienţii 
externi a căror decontare se face pe bază de efecte comerciale, înregistrate la primirea 
efectelor comerciale sau cu ocazia evaluării creanţelor la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (665).
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    Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.
    Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"
    Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază livrările de bunuri sau prestările de 
servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.
    Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" este un cont de activ.
    În debitul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează:
    -  valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru 
care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a 
altor creanţe faţă de aceştia (701 la 708, 4428, 758);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută înregistrate 
la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (768).

    În creditul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează:
    -  valoarea facturilor întocmite (411);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente clienţilor - facturi de 
întocmit, înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

    Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, 
pentru care nu s-au întocmit facturi.
    Contul 419 "Clienţi - creditori"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând 
avansurile încasate de la clienţi.
    Contul 419 "Clienţi - creditori" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:
    -  sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau 
prestări de servicii (411);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor 
(411).

    În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:
    -  decontarea avansurilor încasate de la clienţi (411);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi 
(411);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi 
(708).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.
    GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 421 "Personal - salarii datorate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru 
drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, 
adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.
    Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 421 "Personal - salarii datorate" se înregistrează:
    -  salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641);
    -  contravaloarea avantajelor în natură acordate salariaţilor (642).

    În debitul contului 421 "Personal - salarii datorate" se înregistrează:
    -  reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile 
salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru 
ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate (425, 
427, 431, 437, 428, 444);
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    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în 
natură, potrivit legii (345, 347);
    -  drepturi de personal neridicate (426);
    -  salariile nete achitate personalului (512, 531).

    Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate.
    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate 
temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a 
altor ajutoare acordate.
    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:
    -  ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum şi alte ajutoare acordate 
(431, 645).

    În debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:
    -  ajutoare materiale achitate (512, 531);
    -  reţinerile reprezentând avansuri acordate, sume datorate unităţii sau terţilor, 
contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări de sănătate şi pentru 
ajutorul de şomaj şi impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    -  ajutoare materiale neridicate (426).

    Soldul contului reprezintă ajutoare materiale datorate.
    Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor acordate personalului din profitul 
realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit.
    Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" este un cont de 
pasiv.
    În creditul contului 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" se 
înregistrează:
    -  valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate 
potrivit legii (644).

    În debitul contului 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" se 
înregistrează:
    -  reţineri reprezentând avansuri, sume datorate unităţii şi terţilor, precum şi alte 
reţineri datorate (427, 428, 444);
    -  sumele achitate personalului (512, 531);
    -  sumele neridicate de personal (426).

    Soldul contului reprezintă primele acordate din profit, datorate.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
    În debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:
    -  avansurile achitate personalului (512, 531).

    În creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:
    -  sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând 
avansuri acordate (421, 423).

    Soldul contului reprezintă avansurile acordate.
    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în 
termenul legal.
    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:
    -  sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de 
boală, prime şi alte drepturi, neridicate în termen (421, 423, 424).
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    În debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:
    -  sumele achitate personalului (512, 531);
    -  drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (758).

    Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate.
    Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, 
datorate terţilor.
    Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:
    -  sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu 
plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi (421, 423, 424).

    În debitul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:
    -  sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri (512, 531).

    Soldul contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.
    Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu 
personalul.
    Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" este un cont 
bifuncţional.
    În creditul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se 
înregistrează:
    -  sumele reţinute personalului reprezentând garanţii (421);
    -  sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, 
determinate de activitatea exerciţiului care urmează să se închidă (641);
    -  sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);
    -  sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 
512, 421, 423, 424).

    În debitul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se 
înregistrează:
    -  sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta 
(531);
    -  sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, 
ajutoare de boală, sporuri şi adaosuri necuvenite, imputaţii şi alte debite, precum şi 
sumele achitate de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531);
    -  sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă (531);
    -  cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (758, 4427);
    -  valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie 
şi a altor valori acordate personalului (532);
    -  sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate până la data bilanţului 
(542).

    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate personalului, iar soldul 
debitor, sumele reprezentând creanţe faţă de personal.
    GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 431 «Asigurări sociale»

     Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia 
angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru 
asigurările sociale de sănătate.
     Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv.
     În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:

    -  contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);
    -  contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);
    -  sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);
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    -  contribuţia personalului la asigurări sociale (421, 423);
    -  contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);
    -  contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte 
persoane decât angajaţii (462).

     În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:

    -  sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512);
    -  sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);
    -  sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau 
anulate, potrivit legii (758).

     Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

 (la 01-02-2017 Capitolul 16  a fost modificat de Punctul 16, Articolul 12 din ORDINUL 
nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    Contul 437 "Ajutor de şomaj"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, 
datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.
    Contul 437 "Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistrează:
    -  sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj (645);
    -  sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj (421, 423).

    În debitul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistrează:
    -  sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru 
constituirea fondului de şomaj (512);
    -  sume reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, prescrise, scutite sau 
anulate, potrivit legii (758).

    Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.
    Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la fondurile de 
pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, a 
datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum 
şi a plăţii acestora.
    Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:
    -  contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (645);
    -  contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (645);
    -  contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);
    -  sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
    -  sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia 
cu bugetul asigurărilor sociale (512).

    În debitul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:
    -  sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);
    -  sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative 
(512);
    -  sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară 
de sănătate (512);
    -  sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (512);
    -  sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
    -  sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau 
anulate, potrivit legii (758).

    Soldul creditor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi plătite pentru 
contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară 
de sănătate şi asigurările de viaţă, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor 
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sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor 
sociale.
    GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 441 "Impozitul pe profit/venit"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele 
locale privind impozitul pe profit/venit.
    Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:
    -  sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale, reprezentând 
impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);
    -  impozitul pe profit/venit aferent exerciţiilor financiare anterioare, în cazul 
corectării erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).

    În debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:
    -  sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe 
profit/venit (512);
    -  sume reprezentând impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, 
potrivit legii (758).

    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul 
debitor, sumele vărsate în plus.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind 
taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se 
evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau 
servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul 
unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul 
acelor state, în conformitate cu prevederile legale.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifuncţional.
    Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele 
conturi sintetice de gradul II:
    4423 "TVA de plată"
    4424 "TVA de recuperat"
    4426 "TVA deductibilă"
    4427 "TVA colectată"
    4428 "TVA neexigibilă".
    În contextul funcţiunii acestor conturi, prin perioadă se înţelege perioada fiscală 
reglementată de legislaţia fiscală în domeniul TVA.
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la 
bugetul statului.
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:
    -  diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată 
colectată mai mare (4427) şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4426).

    În debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:
    -  plăţile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată 
(512);
    -  sumele compensate cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioada fiscală 
precedentă (4424);
    -  sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată, scutite sau anulate, 
potrivit legii (758).

    Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de 
la bugetul statului.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este un cont de activ.
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    În debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:
    -  diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată 
deductibilă mai mare (4426) şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4427).

    În creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:
    -  taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului (512);
    -  taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa 
pe valoarea adăugată de plată (4423) sau cu alte taxe şi impozite, potrivit legii.

    Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul 
statului.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, 
potrivit legii.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" este un cont de activ.
    În debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (401, 
404, 451, 453, 512 sau 4427 în cazul în care se aplică taxare inversă);
    -  sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente 
bunurilor de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii;
    -  sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru 
achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea 
persoanei impozabile, potrivit legii.

    În creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:
    -  sumele compensate la sfârşitul perioadei din taxa pe valoarea adăugată colectată 
(4427);
    -  diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată 
deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4424);
    -  taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă prin aplicarea prorata (635);
    -  regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente avansurilor sau a facturilor 
parţiale emise, potrivit legii;
    -  ajustarea bazei impozabile la beneficiar şi sumele ce rezultă din corectarea 
facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;
    -  ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi 
servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea bugetului de stat, potrivit 
legii;
    -  ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital în 
favoarea bugetului de stat, potrivit legii.

    La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, 
potrivit legii.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:
    -  taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor 
de servicii taxabile, avansurilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii 
taxabile (411, 428, 451, 453, 461, 531), precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru 
care se aplică taxare inversă, potrivit legii (4426);
    -  taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor care sunt asimilate livrărilor de 
bunuri şi prestărilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635);
    -  taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă (4428).

    În debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:
    -  regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor parţiale emise;
    -  ajustarea bazei impozabile la furnizor şi sumele ce rezultă din corectarea 
facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;
    -  taxa pe valoarea adăugată deductibilă, compensată la sfârşitul perioadei, potrivit 
legii (4426);
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    -  taxa pe valoarea adăugată de plată, datorată bugetului statului, stabilită 
potrivit legii (4423).

    La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"
    În acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" este un cont bifuncţional.
    Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura 
salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se 
înregistrează:
    -  sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din 
drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423, 424);
    -  sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru 
plăţile efectuate către aceştia (401).

    În debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se 
înregistrează:
    -  sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura 
salariilor şi a altor drepturi similare (512);
    -  sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit 
legii (758).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.
    Contul 445 "Subvenţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente 
activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, 
împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de 
subvenţii.
    Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.
    În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:
    -  subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de 
subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru 
investiţii (475);
    -  valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
    -  valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472).

    În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:
    -  valoarea subvenţiilor încasate (512).

    Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu 
bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, 
impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, 
impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite şi 
taxe.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se 
înregistrează:
    -  valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului 
sau bugetelor locale (635);
    -  vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (117);
    -  impozitul pe dividende datorat (457);
    -  valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (213, 214, 301, 302, 
303, 371, 381).
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    În debitul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se 
înregistrează:
    -  plăţile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, 
taxe şi vărsăminte asimilate (512);
    -  sume reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite 
sau anulate, potrivit legii (758).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate 
către alte organisme publice, potrivit legii.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se 
înregistrează:
    -  datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte 
organisme publice (635).

    În debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se 
înregistrează:
    -  plăţile efectuate către organismele publice (512);
    -  sume reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, 
scutite sau anulate, potrivit legii (758).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate.
    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul 
statului.
    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se 
înregistrează:
    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor datorate bugetului (658);
    -  sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din 
impozite, taxe şi alte creanţe (512).

    În debitul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se 
înregistrează:
    -  sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului 
(512);
    -  sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi 
taxe (758);
    -  sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau 
anulate, potrivit legii (758).

    Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul 
debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.
    GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI"
    Din grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi" fac parte:
    Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa operaţiunilor între entităţile afiliate.
    Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 451 "Decontări între entităţile afiliate" se înregistrează:
    -  sumele virate altor entităţi afiliate (512);
    -  sumele cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
    -  preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate entităţilor 
afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);
    -  preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate la entităţi afiliate (764);
    -  dividende aferente investiţiilor deţinute la entităţi afiliate (761, 762);
    -  valoarea creanţelor reactivate (754);

Pagina 243



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile 
afiliate (758);
    -  dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate (766);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută faţă de 
entităţile afiliate, la decontarea acestora (765);
    -  diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, cu 
decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută, aferent decontărilor faţă de 
entităţi afiliate (765);
    -  diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţi afiliate, 
cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar (768).

    În creditul contului 451 "Decontări între entităţile afiliate" se înregistrează:
    -  sumele încasate de la alte entităţi afiliate (512);
    -  valoarea imobilizărilor facturate de furnizori - entităţi afiliate sau a 
serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 206, 208, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 231, 235);
    -  valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, 
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de 
la entităţi afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
    -  taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
    -  dobânzile datorate aferente împrumuturilor angajate (666);
    -  încasarea dividendelor din participaţii (512);
    -  valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor în valută faţă de entităţile 
afiliate, cu ocazia decontării acestora (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, cu 
decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entităţile afiliate, cu 
decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (668).

    Soldul debitor al contului reprezintă creanţele entităţii, iar soldul creditor, 
datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate.
    Contul 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu entităţile asociate şi 
entităţile controlate în comun.
    Contul 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun" este 
un cont bifuncţional.
    În debitul contului 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în 
comun" se înregistrează:
    -  sumele virate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (512);
    -  sumele cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
asociate şi entităţi controlate în comun, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă 
(701 la 708, 4427);
    -  preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate entităţilor 
asociate şi entităţilor controlate în comun, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă 
(758, 4427);
    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor de încasat de la entităţile 
asociate şi entităţile controlate în comun (758);
    -  dividende aferente investiţiilor deţinute la entităţile asociate şi entităţile 
controlate în comun (761);
    -  preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate entităţilor asociate şi 
entităţilor controlate în comun (764);
    -  dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităţilor asociate şi 
entităţilor controlate în comun (766);
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    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută faţă de 
entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, înregistrate la decontarea 
acestora (765);
    -  diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi 
entităţile controlate în comun, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, 
înregistrate la decontarea acestora (768);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente decontărilor faţă de entităţile asociate şi 
entităţile controlate în comun, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768);
    -  valoarea creanţelor reactivate (754).

    În creditul contului 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate 
în comun" se înregistrează:
    -  sumele încasate de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (512);
    -  valoarea imobilizărilor facturate de furnizori - entităţi asociate şi entităţi 
controlate în comun sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor 
imobilizări (203, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 231, 235);
    -  valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, 
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de 
la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 
381, 388);
    -  taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
    -  dobânzile datorate aferente împrumuturilor primite de la entităţi asociate şi 
entităţi controlate în comun (666);
    -  încasarea dividendelor din participaţii (512);
    -  valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor în valută faţă de entităţi asociate 
şi entităţi controlate în comun, cu ocazia decontării acestora (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţi asociate şi entităţi 
controlate în comun, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării 
acestora (668);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente decontărilor cu entităţi asociate şi entităţi 
controlate în comun, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

    Soldul debitor al contului reprezintă creanţele privind interesele de participare, 
iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.
    Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia 
entităţii de către acţionari/asociaţi.
    Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor" se înregistrează:
    -  sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512, 
531);
    -  dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666);
    -  sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lăsate la 
dispoziţia entităţii (457);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

    În debitul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor" se înregistrează:
    -  sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (512, 531);
    -  diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de
acţionari/asociaţi (765);
    -  sume reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau 
anulate, potrivit legii (758).
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    Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.
    Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii/asociaţii 
privind capitalul.
    Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" este un cont 
bifuncţional.
    În debitul contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se 
înregistrează:
    -  capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul 
social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi 
capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
    -  valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la 
capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (104);
    -  sumele achitate acţionarilor/asociaţilor cu ocazia reducerii capitalului, în 
condiţiile legii (512, 531);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).

    În creditul contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se 
înregistrează:
    -  aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii (205, 208 la 
217, 231, 235, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
    -  sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
    -  împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (161);
    -  capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social 
lichidat, potrivit legii (101);
    -  decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor 
de reorganizare, potrivit legii (106);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv 
la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris 
în valută (665);
    -  valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, 
preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (109).

    Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar 
cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.
    Contul 457 "Dividende de plată"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor datorate 
acţionarilor/asociaţilor corespunzător aportului la capitalul social.
    Contul 457 "Dividende de plată" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 457 "Dividende de plată" se înregistrează:
    -  dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile 
precedente (117).

    În debitul contului 457 "Dividende de plată" se înregistrează:
    -  sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora 
(512, 531);
    -  impozitul pe dividende (446);
    -  sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii, reprezentând dividende (455);
    -  sume reprezentând dividende datorate acţionarilor/ asociaţilor, prescrise potrivit 
legii (758).

    Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.
    Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor din operaţiuni în 
participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din 
operaţiuni în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
    Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează:
    -  veniturile realizate din operaţiuni în participaţie transferate coparticipanţilor, 
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conform contractului de asociere (701 la 781);
    -  cheltuielile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, inclusiv 
amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);
    -  sumele primite de la coparticipanţi (512, 531).

    În debitul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează:
    -  veniturile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie (701 la 781);
    -  cheltuielile transferate din operaţiuni în participaţie, inclusiv amortizarea 
calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ţine 
evidenţa operaţiunilor în participaţie conform contractelor (601 la 681);
    -  sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunilor în 
participaţie (512, 531).

    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat 
favorabil (profit) din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele datorate de 
coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în 
participaţie.
    Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru 
acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie, precum şi 
sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţiuni în participaţie ca 
rezultat favorabil (profit).
    GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI"
    Din grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi" fac parte:
    Contul 461 "Debitori diverşi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale 
create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor 
creanţe, altele decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate 
în comun.
    Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.
    În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează:
    -  valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (758, 
4427);
    -  preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate (758, 4427);
    -  valoarea imobilizărilor financiare cedate (764);
    -  valoarea debitelor reactivate (754);
    -  suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (161);
    -  sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167);
    -  dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt 
(761, 762);
    -  valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen 
scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de 
achiziţie al acestora (501, 506, 508, 764);
    -  valoarea sumei de încasat din vânzarea acţiunilor proprii răscumpărate (109, 141);
    -  valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);
    -  sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor 
fizice, altele decât proprii salariaţi, nedecontate până la data bilanţului (542);
    -  valoarea despăgubirilor şi a penalităţilor datorate de terţi (758);
    -  sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
    -  dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, 
înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei 
valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (768);
    -  rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în 
exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117).

    În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează:
    -  valoarea debitelor încasate (512, 531);
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    -  valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
    -  sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor (654);
    -  creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, 
înregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul 
unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (668).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.
    Contul 462 "Creditori diverşi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de 
titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte 
operaţiuni, alţii decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate 
în comun.
    Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează:
    -  sumele încasate şi necuvenite (512, 531);
    -  cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
    -  sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi (658);
    -  partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, 
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul 
unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar 
(668);
    -  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în 
exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
    -  cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu 
sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
    -  alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii 
(149).

    În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează:
    -  sume achitate creditorilor (512, 531);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca 
plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (345);
    -  sconturile obţinute de la creditori (767);
    -  sume reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau 
anulate, potrivit legii (758);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori 
diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul 
unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.
    Contul 466 «Decontări din operaţiuni de fiducie»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor, respectiv a creanţelor 
rezultate din operaţiuni de fiducie.
    Contul 466 «Decontări din operaţiuni de fiducie» este un cont bifuncţional.
    Soldul creditor al contului reprezintă sume datorate din operaţiuni de fiducie, iar 
soldul debitor, sume reprezentând creanţe din operaţiuni de fiducie.
    ----------
    Funcţiunea contului 466 de la cap. 16 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.
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    GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"
    Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate" fac parte:
    Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care 
urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în 
perioadele/exerciţiile financiare viitoare.
    Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.
    În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând chiriile, abonamentele, certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră achiziţionate, sumele aferente prestării ulterioare de servicii (de 
exemplu, asistenţa tehnică) şi alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531).

    În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:
    -  sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, 
conform scadenţarelor (605, 611 la 628, 652, 658, 666).

    Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.
    Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor efectuate în avans.
    Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:
    -  veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare 
următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări, 
sume aferente prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistenţa tehnică) etc. (411, 
461, 512, 531);
    -  valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).

    În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:
    -  veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului 
financiar în curs (704, 705, 706, 708, 766);
    -  valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans 
(741);
    -  partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit (512, 
462).

    Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.
    Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot 
fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare 
cercetări şi lămuriri suplimentare.
    Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" este un cont 
bifuncţional.
    În debitul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se 
înregistrează:
    -  plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua 
măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare 
(512);
    -  sumele restituite, necuvenite unităţii (512, 531).

    În creditul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se 
înregistrează:
    -  sumele încasate şi necuvenite entităţii (512, 531);
    -  sumele clarificate trecute pe cheltuieli (601 la 658).

    Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.
    Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru 
investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, 
donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor 
sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
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    Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează:
    -  subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de 
subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru 
investiţii (445);
    -  valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii 
guvernamentale (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective);
    -  valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau 
constatate plus la inventar (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective).

    În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează:
    -  cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător 
amortizării calculate sau la scoaterea din evidenţă a activelor (758);
    -  partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (512, 462).

    Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.
    Contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor 
primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar 
care are ca destinaţie achiziţia ori construirea de imobilizări corporale, pentru a-i 
conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu 
la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii.
    Contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi" 
este un cont de pasiv.
    În creditul contului 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer 
de la clienţi" se înregistrează:
    -  datoria corespunzătoare valorii activelor (imobilizări corporale şi/sau numerar) 
primite de entitate de la clienţii săi.

    În debitul contului 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer 
de la clienţi" se înregistrează:
    -  cota-parte din valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de 
entitate de la clienţii săi, trecută la venituri, pe măsura amortizării imobilizării 
corporale sau a prestării serviciului către clienţi, după caz (758).

    Soldul contului reprezintă valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite 
de entitate de la clienţii săi, netransferată la venituri.
    GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"
    Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii" fac parte:
    Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile 
sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.
    Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" se înregistrează:
    -  valori materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) 
sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 
531).

    În creditul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" se înregistrează:
    -  valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea 
unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunităţilor) 
(301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

    Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele 
datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate 
juridică.
    Contul 482 "Decontări între subunităţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între subunităţile fără 
personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.
    Contul 482 "Decontări între subunităţi" este un cont bifuncţional.
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    În debitul contului 482 "Decontări între subunităţi" se înregistrează:
    -  valori materiale şi băneşti transferate între subunităţi (301, 302, 303, 341, 361, 
371, 381, 512, 531).

    În creditul contului 482 "Decontări între subunităţi" se înregistrează:
    -  valori materiale şi băneşti primite (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

    Soldul debitor reprezintă sumele de încasat de la alte subunităţi, iar soldul 
creditor, sumele datorate pentru operaţiuni faţă de subunităţi ale aceleiaşi entităţi.
    GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"
    Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" fac parte:
    Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea 
creanţelor din conturile de clienţi.
    Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" se 
înregistrează:
    -  valoarea ajustărilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau 
aflaţi în litigiu (681).

    În debitul contului 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" se 
înregistrează:
    -  diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor -
clienţi (781).

    Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.
    Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor -- decontări în cadrul grupului şi 
cu acţionarii/asociaţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea 
creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului şi cu 
acţionarii/asociaţii.
    Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi 
cu acţionarii/asociaţii" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în 
cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii" se înregistrează:
    -  constituirea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în 
cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (686).

    În debitul contului 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul 
grupului şi cu acţionarii/asociaţii" se înregistrează:
    -  diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din 
conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (786).

    Soldul contului reprezintă ajustările constituite.
    Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea 
creanţelor - debitori diverşi.
    Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" este un cont 
de pasiv.
    În creditul contului 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" 
se înregistrează:
    -  ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori 
diverşi (681).

    În debitul contului 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" 
se înregistrează:
    -  diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din 
conturile de debitori diverşi (781).

    Soldul contului reprezintă ajustările constituite.
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    CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"
    Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 
"Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 
"Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de 
trezorerie".
    GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"
    Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte:
    Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, 
cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt.
    Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ.
    În debitul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:
    -  valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate 
(509, 512, 531);
    -  contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii 
(768);
    -  diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar a 
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
(768);
    -  creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct 
în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (103).

    În creditul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:
    -  preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, 
cedate (461, 512, 531);
    -  pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor 
financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664);
    -  diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar a 
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
(668);
    -  ajustarea rezervei de valoare justă, ca urmare a diferenţelor nefavorabile 
rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul 
situaţiilor financiare anuale consolidate (103).

    Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile 
afiliate.
    Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate.
    Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ.
    În debitul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează:
    -  valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509, 512, 531).

    În creditul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează:
    -  valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (161).

    Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, neanulate.
    Contul 506 "Obligaţiuni"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor cumpărate.
    Contul 506 "Obligaţiuni" este un cont de activ.
    În debitul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează:
    -  valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate (509, 512, 531);
    -  diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a 
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
(768).

    În creditul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează:
    -  preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute (461, 512, 531);
    -  pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor 
financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664);
    -  diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar a 
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valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
(668).

    Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor existente.
    Contul 507 "Certificate verzi primite"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, 
potrivit legii, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată.
    Contul 507 "Certificate verzi primite" este un cont de activ.
    În debitul contului 507 "Certificate verzi primite" se înregistrează:
    -  valoarea certificatelor verzi primite, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a 
fost amânată, potrivit legii (445);
    -  valoarea certificatelor verzi primite, dar a căror tranzacţionare a fost amânată 
iniţial, potrivit legii (266);
    -  diferenţele favorabile constatate la data primirii certificatelor verzi, inclusiv 
a celor a căror tranzacţionare a fost amânată, potrivit legii, reprezentând diferenţa 
între preţul de tranzacţionare de la data primirii acestora şi preţul de tranzacţionare 
de la data constatării dreptului de a le primi (768);
    -  diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a 
certificatelor verzi (768).

    În creditul contului 507 "Certificate verzi primite" se înregistrează:
    -  valoarea certificatelor verzi vândute (461, 512);
    -  pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a certificatelor verzi 
şi preţul lor de vânzare (664);
    -  diferenţele nefavorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a 
certificatelor verzi (668);
    -  certificate verzi anulate, potrivit legii (668).

    Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi existente.
    Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa depozitelor bancare pe termen scurt a altor 
investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, cumpărate.
    Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" este un cont de 
activ.
    În debitul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se 
înregistrează:
    -  valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe 
asimilate cumpărate (509, 512, 531);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum 
sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (765).

    În creditul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se 
înregistrează:
    -  preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461, 512, 531);
    -  pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor 
financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum 
sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar, sau la lichidarea lor (665).

    Soldul contului reprezintă valoarea altor investiţii pe termen scurt şi creanţe 
asimilate existente.
    Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru 
investiţiile pe termen scurt cumpărate.
    Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont 
de pasiv.
    În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 
se înregistrează:
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    -  valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (501, 505, 506, 
508);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor 
în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

    În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 
se înregistrează:
    -  valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (512, 531);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în 
valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării 
acestora (765).

    Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt 
cumpărate.
    GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"
    Din grupa 51 "Conturi la bănci" fac parte:
    Contul 511 "Valori de încasat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi 
efectele comerciale primite de la clienţi.
    Contul 511 "Valori de încasat" este un cont de activ.
    În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:
    -  valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi (411, 413).

    În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:
    -  valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (512);
    -  valoarea sconturilor acordate (667).

    Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.
    Contul 512 "Conturi curente la bănci"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate 
în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.
    Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:
    -  sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, 
din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
    -  valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445);
    -  valoarea sumei încasate din vânzarea acţiunilor proprii (109, 141);
    -  suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (161);
    -  creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (162, 519);
    -  sumele încasate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi 
controlate în comun (166, 451, 453);
    -  sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167);
    -  valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a 
garanţiilor restituite (267);
    -  sumele încasate de la clienţi (411, 413);
    -  sumele recuperate din debite ale personalului (428);
    -  taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424);
    -  sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în 
relaţia cu bugetul statului şi asigurările sociale (448, 438);
    -  sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (455);
    -  sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);
    -  sumele primite ca rezultat al operaţiunilor în participaţie (458);
    -  sumele încasate de la debitori diverşi (461);
    -  sumele încasate de la creditori diverşi (462);
    -  sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile următoare (472);
    -  sumele încasate, în curs de clarificare (473);
    -  sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau 
subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);
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    -  valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile 
din cedare (501, 506, 508, 764);
    -  valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);
    -  sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
    -  sumele încasate din activităţi diverse (708);
    -  sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la 
bănci, precum şi cele aferente creanţelor imobilizate (766);
    -  dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (518);
    -  sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);
    -  sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (758);
    -  sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor 
societăţi (761, 762);
    -  sumele încasate din investiţii financiare cedate (764);
    -  valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (767);
    -  creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin 
conturi bancare distincte (519);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută 
în cursul perioadei sau disponibilităţilor la bancă, în valută, existente la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    -  diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul 
unei valute, în cursul exerciţiului (768).

    În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:
    -  sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
    -  sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 
(161);
    -  creditele pe termen lung şi scurt rambursate (162, 519);
    -  sumele restituite entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi entităţilor 
controlate în comun sau altor entităţi (451, 453, 166);
    -  sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, 
precum şi garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (167);
    -  valoarea de achiziţie a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen 
scurt cumpărate (261, 262, 263, 265, 501, 505, 506, 508);
    -  vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare şi a 
investiţiilor pe termen scurt (269, 509);
    -  sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunilor în 
coparticipaţie (458);
    -  suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);
    -  valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (267);
    -  plăţile efectuate către furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul 
efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);
    -  plăţile efectuate către personalul entităţii (421, 423, 424, 425, 426, 428);
    -  sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);
    -  partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (4751, 4752, 
472);
    -  plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
    -  sume achitate colaboratorilor (401);
    -  cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu 
sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
    -  alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii 
(149);
    -  sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, 
redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi 
cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, 
poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi 
(611 la 614, 622 la 626, 628);
    -  valoarea serviciilor bancare plătite (627);
    -  plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
    -  sumele plătite anticipat (471);
    -  sumele plătite pentru acţiuni proprii răscumpărate (109);
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    -  valoarea sconturilor reţinute de bănci (667);
    -  sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările 
sociale de sănătate (431);
    -  sumele achitate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului la 
constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
    -  sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
    -  sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative, 
respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
    -  sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);
    -  plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorate şi a taxei pe valoarea 
adăugată plătite în vamă (4423, 4426);
    -  plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
    -  plăţile efectuate către organismele publice privind taxele şi vărsămintele 
asimilate datorate (447);
    -  plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate (446, 448);
    -  sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456);
    -  sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457);
    -  taxele de mediu achitate (652);
    -  sumele achitate creditorilor diverşi (462);
    -  restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);
    -  plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 
482);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, 
efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în 
valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    -  diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul 
unei valute, în cursul perioadei (668).

    Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor 
creditele primite.
    Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:
    -  dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente 
(766);
    -  dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite (512).

    În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:
    -  dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente 
(666);
    -  dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (512).

    Soldul debitor reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de 
plătit.
    Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor acordate de bănci pe termen 
scurt.
    Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:
    -  creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin 
conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).

    În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:
    -  creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (512).

    Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.
    GRUPA 53 "CASA"
    Din grupa 53 "Casa" fac parte:
    Contul 531 "Casa"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, 
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precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
    Contul 531 "Casa" este un cont de activ.
    În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează:
    -  sumele ridicate de la bănci (581);
    -  sumele încasate de la clienţi (411);
    -  sumele încasate de la acţionari/asociaţi şi din operaţiuni în participaţie (455, 
458);
    -  sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);
    -  debite încasate de la salariaţi şi debitori diverşi (428, 461);
    -  sumele încasate de la creditori diverşi (462);
    -  sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);
    -  sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
    -  sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau 
subunităţilor de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);
    -  sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate 
(542);
    -  sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor şi alte activităţi 
(704, 707, 708, 4427);
    -  sumele încasate din studii, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (705, 706);
    -  sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare (758);
    -  câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune 
mai mare decât valoarea contabilă (764);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută 
în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută, înregistrate la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).

    În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează:
    -  depunerile de numerar la bănci (581);
    -  costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (261, 262, 
263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);
    -  plăţile efectuate către furnizori (401, 404);
    -  sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
    -  plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
    -  sumele achitate colaboratorilor (401);
    -  plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 
482);
    -  sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevenţele, chiriile, primele de 
asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, taxe 
poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi 
(612, 613, 622 la 626, 628);
    -  plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
    -  sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii (427);
    -  sumele plătite din operaţiuni în participaţie (458);
    -  sumele restituite asociaţilor/acţionarilor (455, 456);
    -  dividendele plătite acţionarilor/asociaţilor (457);
    -  sumele achitate creditorilor diverşi (462);
    -  sumele plătite anticipat (471);
    -  sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
    -  plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi, 
precum şi între subunităţi (481, 482);
    -  cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu 
sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
    -  alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii 
(149);
    -  plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate (532);
    -  avansurile de trezorerie acordate (542);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută 
efectuate în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută existente la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
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    Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.
    Contul 532 "Alte valori"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi 
poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, 
tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.
    Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.
    În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:
    -  valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de 
tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor 
valori, achiziţionate (401, 531, 542).

    În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:
    -  valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de 
tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate 
(302, 428, 624, 625, 626);
    -  valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor (642).

    Soldul contului reprezintă alte valori existente.
    GRUPA 54 "ACREDITIVE"
    Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:
    Contul 541 "Acreditive"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acreditivelor deschise în bănci pentru 
efectuarea de plăţi în favoarea terţilor.
    Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ.
    În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:
    -  valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor (581);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele 
deschise în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului 
financiar (765).

    În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:
    -  sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a 
încetării valabilităţii acreditivului (401, 404, 581);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în 
valută în cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise în valută, la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau la lichidarea acestora 
(665).

    Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise în bănci, existente.
    Contul 542 "Avansuri de trezorerie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor de trezorerie.
    Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.
    În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:
    -  avansurile de trezorerie acordate (531);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în 
valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar 
(765).

    În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:
    -  avansurile de trezorerie justificate prin achiziţia de stocuri, inclusiv 
diferenţele de preţ nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 
401);
    -  cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie 
şi apă, întreţinere şi reparaţii, primele de asigurare, studii şi cercetare executate de 
terţi, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, transport de bunuri, 
deplasări, poştale şi telecomunicaţii, alte servicii executate de terţi (602, 604, 605, 
611 la 614, 622 la 626, 628);
    -  sume reprezentând avansuri nejustificate (428);
    -  sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului 
(461, 428);
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    -  sume restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);
    -  sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie în 
valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau 
la lichidarea acestora (665).

    Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.
    GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"
    Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:
    Contul 581 "Viramente interne"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa viramentelor de disponibilităţi între 
conturile de trezorerie.
    Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.
    În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:
    -  sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (512, 531, 
541).

    În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:
    -  sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 
541).

    De regulă, contul nu prezintă sold.
    GRUPA 59 "AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE"
    Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac 
parte conturile:
    591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile 
afiliate";
    595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate";
    596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor";
    598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi 
creanţe asimilate".
    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor 
pentru pierderea de valoare a investiţiilor financiare la entităţi afiliate, a 
obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi 
creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.
    Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.
    În creditul conturilor din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a 
conturilor de trezorerie" se înregistrează:
    -  valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, 
constituite sau suplimentate, după caz (686).

    În debitul conturilor din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor 
de trezorerie" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de 
valoare a conturilor de trezorerie (786).

    Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de 
valoare, existente la sfârşitul perioadei.
    CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"
    Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 
"Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi", 62 
"Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe 
şi vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de 
exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi 
ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 69 "Cheltuieli cu impozitul pe 
profit şi alte impozite".
    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcţie de activ, cu 
excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcţie de pasiv.
    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, 
pentru operaţiunile în participaţie, cu sumele transmise pe bază de decont.
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    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit 
şi pierdere (121).
    GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"
    Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:
    Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime.
    În debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, 
constatate lipsă la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum 
şi cele aflate la terţi şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente (301, 308, 351);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aprovizionate, în cazul 
folosirii metodei inventarului intermitent (401);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu materialele consumabile.
    În debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, 
constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum şi a celor 
aflate la terţi şi a diferenţelor de preţ nefavorabile aferente (302, 308, 351);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, în 
cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);
    -  valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542).

    Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind materialele de natura 
obiectelor de inventar la darea în folosinţă a acestora.
    În debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar" se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri 
ireversibile şi a celor aflate la terţi şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente 
(303, 308, 351);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar 
aprovizionate, în cazul folosirii inventarului intermitent (401);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind materialele 
nestocate.
    În debitul contului 604 "Cheltuieli privind materiale nestocate" se înregistrează:
    -  valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408);
    -  sume în curs de clarificare (473);
    -  valoarea materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542).

    Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind consumurile de 
energie şi apă.
    În debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" se înregistrează:
    -  valoarea consumurilor de energie şi apă (401, 408, 471, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu animalele şi păsările 
ieşite din unitate.
    În debitul contului 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor" 
se înregistrează:
    -  valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor 
vândute, constatate lipsă la inventar, precum şi diferenţele de preţ nefavorabile, 
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aferente (361, 368);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind mărfurile.
    În debitul contului 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se înregistrează:
    -  valoarea mărfurilor vândute, constatate lipsă la inventar, depreciate ireversibil 
(371);
    -  valoarea mărfurilor şi a produselor aflate la terţi pentru care au fost emise 
documentele de livrare sau constatate lipsă la inventar (354, 357);
    -  valoarea mărfurilor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului 
intermitent (401);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind ambalajele.
    În debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se înregistrează:
    -  valoarea ambalajelor aflate în consignaţie la terţi, pentru care au fost emise 
documentele de vânzare (358);
    -  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute, constatate lipsă la 
inventariere, precum şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente (381, 388);
    -  valoarea ambalajelor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului 
intermitent (401);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, degradate (409);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 609 "Reduceri comerciale primite"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reducerilor comerciale primite ulterior 
facturării.
    În creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se înregistrează:
    -  valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării şi care nu corectează 
costul stocurilor la care se referă (401).

    GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI"
    Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi" fac parte:
    Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu întreţinerea şi 
reparaţiile executate de terţi.
    În debitul contului 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" se înregistrează:
    -  valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi (401, 408, 471, 
512, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de 
gestiune şi chiriile.
    În debitul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi 
chiriile" se înregistrează:
    -  cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate sau 
plătite (401, 408, 471, 512, 531, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele de asigurare.
    În debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se înregistrează:
    -  valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de 
asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Pagina 261



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu studiile şi cercetările.
    În debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" se înregistrează:
    -  valoarea studiilor şi a cercetărilor executate de terţi (401, 408, 471, 512, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu pregătirea personalului.
    În debitul contului 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând cheltuielile cu pregătirea personalului (401).

    GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI"
    Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" fac parte:
    Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii.
    În debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se înregistrează:
    -  sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate (401, 471);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele 
datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de 
plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, 
expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare.
    În debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se 
înregistrează:
    -  sumele datorate privind comisioanele şi onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de protocol, reclamă şi 
publicitate.
    În debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" se 
înregistrează:
    -  sumele datorate sau achitate care privesc acţiunile de protocol, reclamă şi 
publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri 
şi personal, executate de terţi.
    În debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" se 
înregistrează:
    -  sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum şi pentru 
transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu deplasările, detaşările şi 
transferările personalului.
    În debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" se 
înregistrează:
    -  sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detaşări şi 
transferări (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor poştale şi a taxelor de 
telecomunicaţii.
    În debitul contului 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" se 
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înregistrează:
    -  valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate sau achitate 
(401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile bancare şi 
asimilate.
    În debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" se 
înregistrează:
    -  valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite (471, 512);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli cu serviciile executate de 
terţi.
    În debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se 
înregistrează:
    -  sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terţi (401, 408, 
471, 512, 531, 542);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE"
    Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" face parte:
    Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
    În debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
se înregistrează:
    -  prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (4426);
    -  taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în 
scop personal, predate cu titlu gratuit care depăşesc limitele prevăzute de lege, cea 
aferentă lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor 
acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură (4427);
    -  decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, 
cum sunt: diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă, impozitul 
pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de 
stat, precum şi alte impozite şi taxe (446);
    -  datoriile şi vărsămintele de efectuat către alte organisme publice, potrivit legii 
(447);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

    GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"
    Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:
    Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului.
    În debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se înregistrează:
    -  valoarea salariilor şi a altor drepturi cuvenite personalului (421);
    -  drepturi de personal pentru care nu s-au întocmit statele de plată, aferente 
exerciţiului încheiat (428).

    Contul 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu avantajele în natură, 
respectiv cu tichetele de masă, de vacanţă, de creşă şi cadou acordate salariaţilor, 
potrivit legii.
    În debitul contului 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate 
salariaţilor" se înregistrează:
    -  contravaloarea avantajelor în natură acordate salariaţilor (421);
    -  valoarea tichetelor acordate salariaţilor (532).
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    Contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu remunerarea în instrumente 
de capitaluri proprii.
    În debitul contului 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri 
proprii" se înregistrează:
    -  valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (103).

    Contul 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele reprezentând 
participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.
    În debitul contului 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului 
la profit" se înregistrează:
    -  valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate 
acestora (424).

    Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi 
protecţia socială.
    În debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se 
înregistrează:
    -  sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (423);
    -  contribuţia unităţii la asigurările sociale şi de sănătate (431);
    -  contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
    -  contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (438);
    -  contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
    -  contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (438).

    GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"
    Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:
    Contul 651 «Cheltuieli din operaţiuni de fiducie»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din operaţiuni de 
fiducie.
    ----------
    Funcţiunea contului 651 de la cap. 16 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

    Contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu protecţia mediului 
înconjurător, aferente perioadei.
    În debitul contului 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător" se 
înregistrează:
    -  taxele de mediu achitate (5121);
    -  certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate (401);
    -  cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (471).

    Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe.
    În debitul contului 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se înregistrează:
    -  sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenţă a clienţilor incerţi 
sau a debitorilor (411, 451, 453, 461);
    -  diferenţa dintre valoarea creanţelor cedate în schimbul titlurilor primite şi 
valoarea mai mică a titlurilor primite, la data dobândirii acelor titluri (411).

    Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa descreşterii rezultate din reevaluarea 
imobilizărilor corporale.
    În debitul contului 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale" se 
înregistrează:
    -  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale, 
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recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din 
reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (211 la 217).

    Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare.
    În debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează:
    -  cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (471);
    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor 
şi bugetului (401, 404, 448, 462, 408, 512);
    -  valoarea donaţiilor acordate (301, 302, 303, 345, 347, 371, 381, 512, 531);
    -  valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ 
(203, 205, 206, 2071, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);
    -  valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă (231, 235);
    -  valoarea stocurilor distruse prin calamităţi (301, 302, 303, 341, 345, 347, 361, 
371, 381);
    -  sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);
    -  sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, 
reprezentând creanţe faţă de clienţi, debitori diverşi etc. (411, 461 şi alte conturi în 
care urmează să se evidenţieze sumele prescrise sau anulate);
    -  cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

    GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"
    Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:
    Contul 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate.
    În debitul contului 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii" se 
înregistrează:
    -  valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (267).

    Contul 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile 
financiare cedate.
    În debitul contului 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate" se 
înregistrează:
    -  valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (261, 262, 263, 265);
    -  pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor 
financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (501, 506, 508).

    Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs 
valutar.
    În debitul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se înregistrează:
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanţelor 
în valută (267, 411, 413, 451, 453, 456, 461);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor în 
valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (267, 411, 413, 
418, 451, 453, 456, 461);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor 
în valută (512, 531, 541);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în 
valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (161, 162, 166, 
167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor bancare în valută, a 
disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a depozitelor şi altor 
valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a 
acreditivelor şi avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii 
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într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare (107);
    -  diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare 
anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă 
a entităţii într-o entitate străină (103).

    Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.
    În debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se înregistrează:
    -  valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 
(168);
    -  dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (404);
    -  valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
    -  valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile 
lăsate temporar la dispoziţia entităţii (455);

(la 23-01-2018 Elementul „valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru 
operaţiunile de cumpărare cu plata în rate (471)" din funcţiunea contului 666 din cadrul 
Capitolului 16  a fost eliminat de Punctul 7, Articolul 13 din ORDINUL nr. 470 din 11 
ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 
    -  valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile 
curente (512);
    -  valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

    Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate 
clienţilor, debitorilor sau băncilor.
    În debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se înregistrează:
    -  valoarea sconturilor acordate clienţilor, debitorilor sau reţinute de bănci (411, 
461, 511, 512).

    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele 
înregistrate în celelalte conturi din această grupă.
    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" funcţionează similar celorlalte conturi din 
grupa 66 "Cheltuieli financiare".
    În debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se înregistrează:
    -  diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare 
se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele 
lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (401, 
404, 408, 462, 512);
    -  diferenţele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea 
acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (167);
    -  diferenţele nefavorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 
461);
    -  diferenţele nefavorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, 
entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, exprimate în lei, a căror 
decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor 
(451, 453, 512);
    -  diferenţe nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, entităţile 
asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a creanţelor imobilizate, exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din 
evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu 
ocazia decontării lor (451, 453, 267);
    -  diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a 
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
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(501, 506);
    -  partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul financiar 
curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării 
prin metoda punerii în echivalenţă a participaţiilor deţinute de investitor în aceste 
entităţi (264).

    GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE 
SAU PIERDERE DE VALOARE"
    Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 
depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:
    Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi 
ajustările pentru depreciere"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.
    În debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele 
şi ajustările pentru depreciere" se înregistrează:
    -  valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce 
urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale 
(151);
    -  amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale (280, 281);
    -  valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, 
constituite sau majorate (290, 291, 293);
    -  valoarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial (2071);
    -  valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de 
execuţie, constituite sau majorate (391 la 398);
    -  valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasabile şi a clienţilor 
dubioşi, rău-platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (491, 496).

    Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările 
pentru pierdere de valoare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările, 
provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare.
    În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi 
ajustările pentru pierdere de valoare» se înregistrează:

    -  valoarea actualizării provizioanelor (151);
    -  valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 
(296);
    -  valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări în cadrul 
grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (495);
    -  valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, 
constituite sau majorate (591, 595, 596, 598);
    -  valoarea diferenţei dintre suma plătită la achiziţia titlurilor de stat şi suma 
rambursată la scadenţă, aferente titlurilor de stat, amortizată (471);
    -  valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate 
(169).
    ----------
    Funcţiunea contului 686 din cap. 16 a fost modificată de pct. 37 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

    GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE"
    Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite" fac parte:
    Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit.
    În debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se înregistrează:
    -  valoarea impozitului pe profit (441).

    Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în 
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elementele de mai sus"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit 
de microîntreprinderi şi a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop.
    În debitul contului 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu 
apar în elementele de mai sus" se înregistrează:
    -  valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor (441).

    CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"
    Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri 
netă", 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", 72 "Venituri din 
producţia de imobilizări", 74 "Venituri din subvenţii de exploatare", 75 "Alte venituri 
din exploatare", 76 "Venituri financiare" şi 78 "Venituri din provizioane şi ajustări 
pentru depreciere sau pierdere de valoare".
    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu funcţie de pasiv. Fac 
excepţie conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcţie de activ, şi cele 
din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", care sunt 
bifuncţionale.
    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu 
veniturile realizate din operaţiuni de participaţie transferate coparticipanţilor.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit 
şi pierdere (121).
    GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETĂ"
    Din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" fac parte:
    Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a 
activelor biologice de natura stocurilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite, produse 
agricole şi active biologice de natura stocurilor.
    În creditul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor 
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor" se înregistrează:
    -  preţul de vânzare al produselor finite, produselor agricole şi al activelor 
biologice de natura stocurilor, vândute clienţilor (411);
    -  preţul de vânzare al produselor finite, produselor agricole şi al activelor 
biologice de natura stocurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea semifabricatelor.
    În creditul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se înregistrează:
    -  preţul de vânzare al semifabricatelor, vândute clienţilor (411);
    -  preţul de vânzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea produselor 
reziduale.
    În creditul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se 
înregistrează:
    -  preţul de vânzare al produselor reziduale, vândute clienţilor (411);
    -  preţul de vânzare al produselor reziduale pentru care nu s-au întocmit facturi 
(418);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 704 "Venituri din servicii prestate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din servicii prestate.
    În creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se înregistrează:
    -  tarifele serviciilor prestate, facturate clienţilor (411);
    -  tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
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    -  venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs 
(472);
    -  tarifele serviciilor prestate, încasate în numerar (531);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din studii şi cercetări.
    În creditul contului 705 "Venituri din studii şi cercetări" se înregistrează:
    -  valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare, facturate clienţilor (411);
    -  valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit 
facturi (418);
    -  valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare înregistrate în avans, aferente 
perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de 
gestiune şi chirii.
    În creditul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" se 
înregistrează:
    -  valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune, chiriilor 
facturate către concesionari, locatari, chiriaşi (411);
    -  valori primite de la terţi privind locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte 
drepturi similare (461);
    -  valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor 
pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
    -  sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale 
entităţii (428);
    -  venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs 
(472);
    -  sumele încasate reprezentând valoarea redevenţelor cuvenite pentru concesiuni, a 
locaţiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, mărcilor şi 
a altor drepturi similare (512, 531);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor.
    În creditul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se înregistrează:
    -  preţul de vânzare al mărfurilor, vândute clienţilor (411);
    -  preţul de vânzare al mărfurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
    -  sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor (531);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 708 "Venituri din activităţi diverse"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum 
sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia 
terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte 
venituri realizate din relaţiile cu terţii.
    În creditul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se înregistrează:
    -  sumele facturate clienţilor, reprezentând venituri din activităţi diverse (411);
    -  sumele datorate de clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
    -  sumele datorate de personal, reprezentând consumuri efectuate pentru acesta şi 
care se fac venituri ale entităţii (428);
    -  sumele încasate de la terţi, reprezentând venituri din activităţi diverse (512, 
531);
    -  venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în 
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curs (472);
    -  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi 
(419);
    -  sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi 
afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).

    Contul 709 "Reduceri comerciale acordate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior 
facturării.
    În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează:
    -  valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (411).

    GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
    Din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie" fac parte:
    Contul 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor 
stocate, precum şi variaţia acestuia.
    În creditul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se 
înregistrează:

    -  la sfârşitul perioadei, costul produselor în curs de execuţie (331);
    -  preţul de înregistrare al produselor obţinute, la finele perioadei, sau constatate 
plus la inventar (341 la 347);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare 
decât preţul prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune (348);
    -  preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor obţinute din 
producţie proprie, precum şi sporurile de greutate şi plusurile de inventar (361);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de 
natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic 
decât preţul prestabilit) aferente produselor ieşite din gestiune (348);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura 
stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368).

    În debitul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se 
înregistrează:

    -  reluarea produselor în curs de execuţie, la începutul perioadei (331);
    -  preţul de înregistrare al produselor vândute sau constatate lipsă la inventar (341 
la 347);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite 
din gestiune (348);
    -  costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura 
stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (361);
    -  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de 
natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în 
gestiune (348);
    -  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura 
stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368).
    ----------
    Funcţiunea contului 711 din Cap. 16 a fost modificată de art. 9 din ORDINUL nr. 773 
din 1 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015.

    Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al serviciilor în 
curs de execuţie, precum şi variaţia acestuia.
    În creditul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de 
execuţie" se înregistrează:
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    -  la sfârşitul perioadei, costul serviciilor în curs de execuţie (332);

    În debitul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de 
execuţie" se înregistrează:
    -  reluarea serviciilor în curs de execuţie, la începutul perioadei (332).

    GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI"
    Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări" fac parte:
    Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări 
necorporale.
    În creditul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se 
înregistrează:
    -  valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 206, 208).

    Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări 
corporale, altele decât investiţiile imobiliare.
    În creditul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se 
înregistrează:
    -  costul de producţie al amenajărilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 
231);
    -  costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale, realizate pe cont 
propriu, precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (231).

    Contul 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de investiţii 
imobiliare.
    În creditul contului 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare" se 
înregistrează:
    -  valoarea investiţiilor imobiliare realizate pe cont propriu (235).

    GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE"
    Din grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare" face parte:
    Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul 
respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
    În creditul contului 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" se înregistrează:
    -  subvenţiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite (512, 445);
    -  subvenţii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472).

    GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"
    Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:
    Contul 751 «Venituri din operaţiuni de fiducie»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din operaţiuni de 
fiducie.
    ----------
    Funcţiunea contului 751 de la cap. 16 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

    Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi 
debitorii diverşi.
    În creditul contului 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se 
înregistrează:
    -  veniturile din creanţele reactivate (411, 461, 451, 453).

    Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creşterii rezultate din reevaluarea 
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imobilizărilor corporale.
    În creditul contului 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale" se 
înregistrează:
    -  valoarea creşterii faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea 
imobilizărilor corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu 
descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (211 la 217).

    Contul 758 "Alte venituri din exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât 
cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.
    În creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se înregistrează:
    -  sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri 
necuvenite, avansuri nejustificate (428);
    -  valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (461);
    -  valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (411, 451, 
453, 461, 418);
    -  cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător 
amortizării înregistrate sau la scoaterea din evidenţă a activelor (475);
    -  bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
    -  bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);
    -  drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);
    -  sumele cuvenite unităţii, datorate de către bugetul statului, altele decât 
impozite şi taxe (448);
    -  preţul de vânzare al imobilizărilor necorporale şi corporale cedate (451, 453, 
461);
    -  diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu 
mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor care fac obiectul 
participaţiei (261, 262, 263, 265);
    -  sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii faţă de 
furnizori, creditori diverşi, acţionari/asociaţi (401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi 
în care urmează să se evidenţieze sumele respective);
    -  sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind 
asigurările sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea 
adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de 
plătit şi alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 
438).

    GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"
    Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:
    Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din dividende aferente 
imobilizărilor financiare.
    În creditul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare" se înregistrează:
    -  dividendele de încasat/încasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 
512).

    Contul 762 "Venituri din investiţii financiare pe termen scurt"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din investiţii financiare pe 
termen scurt.
    În creditul contului 762 "Venituri din investiţii financiare pe termen scurt" se 
înregistrează:
    -  dividendele de încasat/încasate, aferente investiţiilor financiare pe termen scurt 
(451, 461, 512).

    Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea 
investiţiilor financiare.
    În creditul contului 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" se 
înregistrează:
    -  preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate (451, 453, 461);
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    -  câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune 
mai mare decât valoarea contabilă (461, 512, 531).

    Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.
    În creditul contului 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se înregistrează:
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creanţelor în 
valută (512, 531);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creanţelor în 
valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar 
(267, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în 
valută, şi evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului 
financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 
509);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităţilor 
în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum şi a depozitelor şi a 
altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la 
închiderea exerciţiului financiar (512, 531, 267, 508, 541, 542);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii 
într-o entitate străină care a fost cuprinsă în consolidare (107);
    -  diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare 
anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă 
a entităţii într-o entitate străină (103).

    Contul 766 "Venituri din dobânzi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile 
cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate 
sau pentru livrările pe credit, inclusiv dobânda aferentă creanţelor imobilizate.
    În creditul contului 766 "Venituri din dobânzi" se înregistrează:
    -  dobânzile cuvenite, aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate, 
entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (451, 453);
    -  dobânda aferentă creanţelor imobilizate (267, 512);
    -  dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi (461);
    -  dobânzile primite, aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (512);
    -  dobânzi de primit aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (518);

(la 23-01-2018 Elementul „valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru 
operaţiunile de vânzare cu plata în rate (472)" din funcţiunea contului 766 din cadrul 
Capitolului 16 a fost eliminat de Punctul 8, Articolul 13 din ORDINUL nr. 470 din 11 
ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 

    Contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la 
furnizori şi alţi creditori.
    În creditul contului 767 "Venituri din sconturi obţinute" se înregistrează:
    -  valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (401, 404, 462, 
512).

    Contul 768 "Alte venituri financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor primite ca urmare a majorării 
capitalului social, prin încorporarea profitului, precum şi a celorlalte venituri 
financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.
    Contul 768 "Alte venituri financiare" funcţionează similar celorlalte conturi din 
grupa 76 "Venituri financiare".
    În creditul contului 768 "Alte venituri financiare" se înregistrează:
    -  valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social 
al entităţii la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (261, 262, 
263, 265);
    -  diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în 
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natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi 
necorporale care fac obiectul participaţiei (261, 262, 263, 265);
    -  diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu 
creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea creanţelor care fac obiectul 
participaţiei (261, 262, 263, 265);
    -  valoarea titlurilor imobilizate primite fără plată, potrivit legii (261, 262, 263, 
265);
    -  contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii 
(501);
    -  diferenţele favorabile aferente furnizorilor şi creditorilor cu decontare în 
funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 
408, 462);
    -  diferenţele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate în lei, 
a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea 
acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (167);
    -  diferenţele favorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 
respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 
461, 512);
    -  diferenţe favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, entităţile 
asociate şi entităţile controlate în comun, cu decontare în funcţie de cursul unei 
valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea 
exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453);
    -  diferenţele favorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, entităţile 
asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a creanţelor imobilizate, a căror 
decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la 
finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării 
lor (451, 453, 267, 512);
    -  diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a 
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
(501, 506);
    -  partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar 
curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării 
prin metoda punerii în echivalenţă a participaţiilor deţinute de investitor în aceste 
entităţi (264).

    GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU 
PIERDERE DE VALOARE"
    ----------
    Denumirea grupei 78 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Din grupa 78 "Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare" fac parte:
    ----------
    Denumirea grupei 78 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 
31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

    Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind 
activitatea de exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau 
anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi 
necorporale, a activelor circulante, precum şi a veniturilor corespunzătoare fondului 
comercial negativ.
    În creditul contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere 
privind activitatea de exploatare" se înregistrează:
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
imobilizărilor (290, 291, 293);
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    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (391 la 398);
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor - clienţi (491, 496);
    -  cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075).

    Funcţiunea contului 786 - eliminată
    ----------
    Funcţiunea contului 786 din cap. 16 a fost eliminată de pct. 36 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    Contul 786 «Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de 
valoare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din amortizarea 
diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, precum şi a celor din 
ajustări pentru pierdere de valoare.
    În creditul contului 786 «Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru 
pierdere de valoare» se înregistrează:

    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de 
valoare a imobilizărilor financiare (296);
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (495);
    -  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de 
valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598);
    -  valoarea diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, 
amortizate (472).
    ----------
    Funcţiunea contului 786 din cap. 16 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din ORDINUL 
nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 
2016.

    CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"
    Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în 
afara bilanţului" şi grupa 89 "Bilanţ".
    Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în 
partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur 
cont, fără folosirea de conturi corespondente.
    Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în 
corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv.
    GRUPA 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI"
    Din grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" fac parte:
    Contul 801 "Angajamente acordate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor acordate de către entitate 
(giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a 
entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele asumate.
    În debitul contului 801 "Angajamente acordate" se înregistrează valoarea 
angajamentelor în momentul acordării lor de către entitate, iar în credit, valoarea 
angajamentelor în momentul încetării lor.
    Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor acordate de către entitate, 
existente la un moment dat.
    Contul 802 "Angajamente primite"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor primite de către entitate 
(giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente primite), reflectând eventuala creanţă a 
entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele primite.
    În debitul contului 802 "Angajamente primite" se înregistrează valoarea 
angajamentelor în momentul primirii lor de către entitate, iar în credit, valoarea 
angajamentelor în momentul încetării lor.
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    Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor primite de către entitate, 
existente la un moment dat.

    Contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie"

    Eliminat

(la 01-02-2017 Contul 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie a fost eliminat de 
Punctul 15, Articolul 12 ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 
    Contul 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte 
similare"

     Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale primite în 
leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest 
scop.
     În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor 
contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de 
închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în 
credit, valoarea aceloraşi imobilizări corporale restituite titularilor pe baza 
proceselor-verbale de predare.
    Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în 
leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un 
moment dat.

 (la 01-02-2017 Capitolul 16  a fost completat de Punctul 15, Articolul 12 din ORDINUL 
nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa materiilor prime, materialelor şi altor 
valori materiale (imobilizări corporale, obiecte preţioase etc.) aparţinând terţilor, 
primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe bază de contract.
    În debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se 
înregistrează, la preţurile prevăzute în contract, valorile materiale primite pentru 
prelucrare, finisare sau reparare, iar în credit se înregistrează, la aceleaşi preţuri, 
valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
    Soldul contului reprezintă valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

    Contul 8033 «Valori materiale primite în păstrare sau custodie»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor materiale (materii prime şi 
materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în 
custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest 
scop.
    În debitul contului 8033 «Valori materiale primite în păstrare sau custodie» se 
înregistrează, la preţurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale 
primite în custodie sau păstrare temporară, iar în credit, la aceleaşi preţuri, valorile 
materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării pentru 
nevoile entităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile la inventar etc.
    Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, 
existente la un moment dat.
    ----------
    Funcţiunea contului 8033 din cap. 16 a fost modificată de pct. 37 al art. I din 
ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 
ianuarie 2016.

    Contul 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor care au fost scoşi din activul 
entităţii, ca insolvabili sau dispăruţi, care, în conformitate cu dispoziţiile legale, 
trebuie urmăriţi în continuare până la reactivare ori împlinirea termenului de 
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prescripţie.
    În debitul contului 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare" se 
înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ, 
iar în credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de 
solvabilitate ori sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.
    Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi 
scoşi din activ, nereactivate.
    Contul 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar 
date în folosinţă.
    În debitul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă" 
se înregistrează valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă, 
iar în credit, aceleaşi stocuri, în momentul scoaterii lor din folosinţă.
    Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date 
în folosinţă.
     Contul 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate»

     Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor aferente imobilizărilor primite 
în leasing operaţional, cu chirie, precum şi a altor datorii asimilate, datorate de către 
entitate pentru bunurile luate în locaţie sau cu chirie, pentru care nu se recunoaşte o 
imobilizare necorporală.
     În debitul contului 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii 
asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi 
alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite 
de către entitate.
     Soldul contului reprezintă contravaloarea redevenţelor, locaţiilor de gestiune, 
chiriilor şi altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.

 (la 01-02-2017 Capitolul 16  a fost modificat de Punctul 16, Articolul 12 din ORDINUL 
nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017) 

    Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectelor scontate depuse la bancă, dar 
neajunse la scadenţă.
    În debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă" se înregistrează 
efectele scontate, dar neajunse la scadenţă, depuse la bancă, iar în credit, efectele 
scontate ajunse la termen.
    Soldul contului reprezintă efectele scontate depuse la bancă, neajunse la scadenţă.
    Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri 
similare

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor proprietate publică primite în 
administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii 
naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu 
îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.
    În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi 
alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în 
administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii 
naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu 
îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, iar în credit, valoarea celor 
restituite.
    Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în 
administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii 
naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu 
îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, existente în entitate la un moment dat.

 (la 23-01-2018 Funcţiunea contului 8038 din Capitolul 16  a fost modificată de Punctul 
9, Articolul 13 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL 
nr. 66 din 23 ianuarie 2018) 
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    Contul 8039 «Alte valori în afara bilanţului»

     Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care au fost predate în leasing 
financiar de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare 
contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor 
derivate, a mărfurilor primite în consignaţie, precum şi a altor valori în afara 
bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038.
     În debitul contului 8039 «Alte valori în afara bilanţului» se înregistrează alte 
valori obţinute în afara bilanţului, iar în credit, stingerea obligaţiilor entităţii în 
legătură cu aceste valori.
    Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente la un moment 
dat.

 (la 01-02-2017 Funcţiunea contului 8038, Capitolul 16 a fost modificată de Punctul 16, 
Articolul 12 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
86 din 31 ianuarie 2017) 

    Contul 804 «Certificate verzi»

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite, potrivit 
legii, şi care nu au valoare până la momentul tranzacţionării.
    În debitul contului 804 «Certificate verzi» se evidenţiază certificatele verzi 
primite şi netranzacţionate, iar în credit, cele tranzacţionate, potrivit legii.
    Soldul contului reprezintă numărul certificatelor verzi de care beneficiază 
entitatea.

 (la 21-06-2017 Funcţiunea Contului 804 Certificate verzi  a fost introdusă de Punctul 3, 
Articolul 8 din ORDINUL nr. 895 din 16 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 
din 21 iunie 2017) 

    Contul 8051 "Dobânzi de plătit"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de plătit, corespunzătoare 
contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.
    În debitul contului 8051 "Dobânzi de plătit" este evidenţiată valoarea dobânzilor de 
plătit corespunzătoare contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, aferente 
perioadelor viitoare, iar în credit, cele aferente perioadei în curs, trecute pe 
cheltuieli.
    Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de plătit corespunzătoare contractelor 
de leasing şi altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.
    Contul 8052 "Dobânzi de încasat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de încasat de către entităţile 
radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing, 
corespunzătoare contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, aferente 
perioadelor viitoare.
    În debitul contului 8052 "Dobânzi de încasat" este evidenţiată valoarea dobânzilor de 
încasat, corespunzătoare contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, aferente 
perioadelor viitoare, iar în credit, cele aferente perioadei în curs, trecute pe 
venituri.
    Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de încasat corespunzătoare 
contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.
    Contul 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de seră"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră primite gratuit, potrivit legii.
    În debitul contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de seră" se 
evidenţiază certificatele de emisii de gaze cu efect de seră primite gratuit, iar în 
credit, cele ieşite din circuit, potrivit legii.
    Soldul contului reprezintă numărul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
de care beneficiază entitatea.
    Contul 807 "Active contingente"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor contingente.
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    În debitul contului 807 "Active contingente" se evidenţiază valoarea activelor 
contingente înregistrate, iar în credit, cele scoase din conturile extrabilanţiere.
    Soldul contului reprezintă valoarea activelor contingente existente în entitate.
    Contul 808 "Datorii contingente"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor contingente.
    În debitul contului 808 "Datorii contingente" se evidenţiază valoarea datoriilor 
contingente înregistrate, iar în credit, cele scoase din conturile extrabilanţiere.
    Soldul contului reprezintă valoarea datoriilor contingente existente.
    Contul 809 "Creanţe preluate prin cesionare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorii nominale a creanţelor preluate prin 
cesionare.
    În debitul contului 809 "Creanţe preluate prin cesionare" se înregistrează valoarea 
nominală a creanţelor preluate prin cesionare, iar în credit, valoarea nominală a acestor 
creanţe scoase din evidenţă pe măsura încasării, cedării către terţi sau datorită 
imposibilităţii încasării acestora.
    Soldul contului reprezintă valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesionare, 
existente la un moment dat.
    GRUPA 89 "BILANŢ"
    Din grupa 89 "Bilanţ" fac parte:
    Contul 891 "Bilanţ de deschidere"
    Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor.
    În debitul contului 891 "Bilanţ de deschidere" se înregistrează soldurile conturilor 
de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin 
debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.
    Contul 892 "Bilanţ de închidere"
    Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor.
    În debitul contului 892 "Bilanţ de închidere" se înregistrează soldurile conturilor 
de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin 
debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.
    CAP. 17
    Structura bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 

    ----------
    Cap. 17 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 
2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.
    598. - Structura bilanţului care se întocmeşte de entităţile mijlocii, mari, precum 
şi de entităţile de interes public prevăzute la pct. 8 subpct. 1 este următoarea:

*T*
    *Font 9*
     Judeţul ________________________|_|_|          Activitatea preponderentă
     Entitatea __________________________           (denumire clasă CAEN) ____________________
     Adresa: localitatea _____, sectorul ______,    Cod clasă CAEN __________________|_|_|_|_|
     str. _________ nr. ______, bl. _______,        Activitatea preponderentă efectiv
     sc. ______, ap ________                        desfăşurată
     Telefon ____________, fax _______________      (denumire clasă CAEN) ____________________
     Număr din registrul comerţului ___________     Cod clasă CAEN ____________|_|_|_|_|
     Forma de proprietate ________________|_|_|     Cod unic de înregistrare
                                                    _________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    
                                         BILANŢ
                              la data de ................
                                                                                      - lei -

*T*

┌──┬────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│  │Denumirea           │   │Sold la:                 │
│  │elementului         │Nr.│                         │
│  │                    │rd.├────────────┬────────────┤

Pagina 279



REGLEMENTARI   (A)       29/12/2014 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│  │                    │   │Începutul   │Sfârşitul   │
│  │                    │   │exerciţiului│exerciţiului│
│  │                    │   │financiar   │financiar   │
│  │                    │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │A                   │B  │1           │2           │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE IMOBILIZATE  │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │I. IMOBILIZĂRI      │   │            │            │
│  │NECORPORALE         │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Cheltuieli de    │   │            │            │
│  │constituire (ct. 201│01 │            │            │
│  │- 2801)             │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Cheltuieli de    │   │            │            │
│  │dezvoltare (ct. 203 │02 │            │            │
│  │- 2803 - 2903)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Concesiuni,      │   │            │            │
│  │brevete, licenţe,   │   │            │            │
│  │mărci comerciale,   │   │            │            │
│  │drepturi şi active  │   │            │            │
│  │similare şi alte    │   │            │            │
│  │imobilizări         │03 │            │            │
│  │necorporale (ct. 205│   │            │            │
│  │+ 208 -2805 - 2808 -│   │            │            │
│  │2905 - 2908)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Fond comercial   │04 │            │            │
│  │(ct. 2071 - 2807)   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Active           │   │            │            │
│  │necorporale de      │   │            │            │
│  │explorare şi        │   │            │            │
│  │evaluare a          │05 │            │            │
│A.│resurselor minerale │   │            │            │
│  │(ct. 206 - 2806 -   │   │            │            │
│  │2906)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │6. Avansuri (ct.    │06 │            │            │
│  │4094)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 01 la 06)│07 │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │II. IMOBILIZĂRI     │   │            │            │
│  │CORPORALE           │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Terenuri şi      │   │            │            │
│  │construcţii         │   │            │            │
│  │(ct. 211 + 212 -    │08 │            │            │
│  │2811 - 2812 - 2911  │   │            │            │
│  │-2912)              │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Instalaţii       │   │            │            │
│  │tehnice şi maşini   │   │            │            │
│  │(ct. 213 + 223 -    │09 │            │            │
│  │2813 - 2913)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Alte instalaţii, │   │            │            │
│  │utilaje şi mobilier │   │            │            │
│  │(ct. 214 + 224 -    │10 │            │            │
│  │2814 - 2914)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
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│  │4. Investiţii       │   │            │            │
│  │imobiliare (ct. 215 │11 │            │            │
│  │- 2815 - 2915)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Imobilizări      │   │            │            │
│  │corporale în curs de│   │            │            │
│  │execuţie            │12 │            │            │
│  │(ct. 231 - 2931)    │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │6. Investiţii       │   │            │            │
│  │imobiliare în curs  │   │            │            │
│  │de execuţie         │13 │            │            │
│  │(ct. 235 - 2935)    │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │7. Active corporale │   │            │            │
│  │de explorare şi     │   │            │            │
│  │evaluare a          │   │            │            │
│  │resurselor minerale │14 │            │            │
│  │(ct. 216 - 2816 -   │   │            │            │
│  │2916)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │8. Active biologice │   │            │            │
│  │productive          │   │            │            │
│  │(ct. 217 + 227 -    │15 │            │            │
│  │2817 - 2917)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │9. Avansuri (ct.    │16 │            │            │
│  │4093)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 08 la 16)│17 │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │III. IMOBILIZĂRI    │   │            │            │
│  │FINANCIARE          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Acţiuni deţinute │   │            │            │
│  │la filiale (ct. 261 │18 │            │            │
│  │- 2961)             │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Împrumuturi      │   │            │            │
│  │acordate entităţilor│   │            │            │
│  │din grup            │19 │            │            │
│  │(ct. 2671 + 2672 -  │   │            │            │
│  │2964)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Acţiunile        │   │            │            │
│  │deţinute la         │   │            │            │
│  │entităţile asociate │   │            │            │
│  │şi la               │   │            │            │
│  │entităţile          │20 │            │            │
│  │controlate în comun │   │            │            │
│  │(ct. 262 + 263 -    │   │            │            │
│  │2962)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Împrumuturi      │   │            │            │
│  │acordate entităţilor│   │            │            │
│  │asociate şi         │   │            │            │
│  │entităţilor         │   │            │            │
│  │controlate în comun │21 │            │            │
│  │(ct. 2673 + 2674 -  │   │            │            │
│  │2965)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Alte titluri     │   │            │            │
│  │imobilizate (ct. 265│22 │            │            │
│  │+ 266 - 2963)       │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
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│  │6. Alte împrumuturi │   │            │            │
│  │(ct. 2675* + 2676* +│   │            │            │
│  │2677 + 2678* + 2679*│   │            │            │
│  │- 2966* -           │23 │            │            │
│  │2968*)              │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 18 la 23)│24 │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE IMOBILIZATE -│   │            │            │
│  │TOTAL (rd. 07 + 17 +│25 │            │            │
│  │24)                 │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE CIRCULANTE   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │I. STOCURI          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Materii prime şi │   │            │            │
│  │materiale           │   │            │            │
│  │consumabile         │   │            │            │
│  │(ct. 301 + 302 + 303│   │            │            │
│  │+/- 308 + 321 + 322 │   │            │            │
│  │+ 323 + 328 +       │   │            │            │
│  │351 + 358 + 381 +/- │26 │            │            │
│  │388 - 391 - 392 -   │   │            │            │
│  │3951 - 3958 -       │   │            │            │
│  │398)                │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Producţia în curs│   │            │            │
│  │de execuţie         │   │            │            │
│  │(ct. 331 + 332 + 341│27 │            │            │
│  │+/- 348* - 393 -    │   │            │            │
│  │3941 - 3952)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Produse finite şi│   │            │            │
│  │mărfuri             │   │            │            │
│  │(ct. 327 + 345 + 346│   │            │            │
│  │+ 347 +/- 348* + 354│   │            │            │
│B.│+ 356 +             │   │            │            │
│  │357 + 361 + 326 +/- │   │            │            │
│  │368 + 371 +/- 378 - │   │            │            │
│  │3945 - 3946 -       │28 │            │            │
│  │3947 - 3953 - 3954 -│   │            │            │
│  │3955 - 3956 - 3957 -│   │            │            │
│  │396 - 397 -         │   │            │            │
│  │din ct. 4428)       │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Avansuri (ct.    │29 │            │            │
│  │4091)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 26 la 29)│30 │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │II. CREANŢE         │   │            │            │
│  │(Sumele care urmează│   │            │            │
│  │să fie încasate după│   │            │            │
│  │o perioadă          │   │            │            │
│  │mai mare de un an   │   │            │            │
│  │trebuie prezentate  │   │            │            │
│  │separat pentru      │   │            │            │
│  │fiecare element)    │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Creanţe          │   │            │            │
│  │comerciale*1) (ct.  │   │            │            │
│  │2675* + 2676* +     │   │            │            │
│  │2678* +             │31 │            │            │
│  │2679* - 2966* -     │   │            │            │
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│  │2968* + 4092 + 411 +│   │            │            │
│  │413 + 418 - 491)    │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Sume de încasat  │   │            │            │
│  │de la entităţile    │   │            │            │
│  │afiliate            │32 │            │            │
│  │(ct. 451** - 495*)  │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Sume de încasat  │   │            │            │
│  │de la entităţile    │   │            │            │
│  │asociate şi         │   │            │            │
│  │entităţile          │33 │            │            │
│  │controlate în comun │   │            │            │
│  │(ct. 453** - 495*)  │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Alte creanţe     │   │            │            │
│  │(ct. 425 + 4282 +   │   │            │            │
│  │431** + 437** + 4382│   │            │            │
│  │+ 441** +           │   │            │            │
│  │4424 + din ct.      │   │            │            │
│  │4428** + 444** + 445│   │            │            │
│  │+ 446** + 447** +   │34 │            │            │
│  │4482 + 4582 + 4662 +│   │            │            │
│  │461 + 473** - 496 + │   │            │            │
│  │5187)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Capital subscris │   │            │            │
│  │şi nevărsat (ct. 456│35 │            │            │
│  │- 495*)             │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 31 la 35)│36 │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │III. INVESTIŢII PE  │   │            │            │
│  │TERMEN SCURT        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Acţiuni deţinute │   │            │            │
│  │la entităţile       │   │            │            │
│  │afiliate            │37 │            │            │
│  │(ct. 501 - 591)     │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Alte investiţii  │   │            │            │
│  │pe termen scurt     │38 │            │            │
│  │(ct. 505 + 506 + 507│   │            │            │
│  │+ din ct. 508 - 595 │   │            │            │
│  │- 596 - 598 +       │   │            │            │
│  │5113 + 5114)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 37 + 38) │39 │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │IV. CASA ŞI CONTURI │   │            │            │
│  │LA BĂNCI            │40 │            │            │
│  │(din ct. 508 + ct.  │   │            │            │
│  │5112 + 512 + 531 +  │   │            │            │
│  │532 + 541 + 542)    │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE CIRCULANTE - │   │            │            │
│  │TOTAL               │41 │            │            │
│  │(rd. 30 + 36 + 39 + │   │            │            │
│  │40)                 │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CHELTUIELI ÎN AVANS │   │            │            │
│  │(ct. 471) (rd.      │42 │            │            │
│  │43+44)              │   │            │            │
│C.├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
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│  │într-o perioadă de  │   │            │            │
│  │până la un an       │43 │            │            │
│  │(din ct. 471*)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
│  │într-o perioadă mai │   │            │            │
│  │mare de un an       │44 │            │            │
│  │(din ct. 471*)      │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │DATORII: SUMELE CARE│   │            │            │
│  │TREBUIE PLĂTITE     │   │            │            │
│  │ÎNTR-O PERIOADĂ     │   │            │            │
│  │DE PÂNĂ LA UN AN    │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Împrumuturi din  │   │            │            │
│  │emisiunea de        │   │            │            │
│  │obligaţiuni,        │   │            │            │
│  │prezentându-se      │   │            │            │
│  │separat             │   │            │            │
│  │împrumuturile din   │45 │            │            │
│  │emisiunea           │   │            │            │
│  │de obligaţiuni      │   │            │            │
│  │convertibile (ct.   │   │            │            │
│  │161 + 1681 - 169)   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Sume datorate    │   │            │            │
│  │instituţiilor de    │   │            │            │
│  │credit              │   │            │            │
│D.│(ct. 1621 + 1622 +  │   │            │            │
│  │1624 + 1625 + 1627 +│46 │            │            │
│  │1682 + 5191 +       │   │            │            │
│  │5192 + 5198)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Avansuri încasate│   │            │            │
│  │în contul comenzilor│47 │            │            │
│  │(ct. 419)           │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Datorii          │   │            │            │
│  │comerciale -        │   │            │            │
│  │furnizori           │48 │            │            │
│  │(ct. 401 + 404 +    │   │            │            │
│  │408)                │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Efecte de comerţ │   │            │            │
│  │de plătit (ct. 403 +│49 │            │            │
│  │405)                │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │6. Sume datorate    │   │            │            │
│  │entităţilor din grup│   │            │            │
│  │ct. 1661 + 1685 +   │50 │            │            │
│  │2691 + 451***)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │7. Sume datorate    │   │            │            │
│  │entităţilor asociate│   │            │            │
│  │şi entităţilor      │   │            │            │
│  │controlate în comun │   │            │            │
│  │(ct. 1663 + 1686 +  │51 │            │            │
│  │2692 + 2693 +       │   │            │            │
│  │453***)             │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │8. Alte datorii,    │   │            │            │
│  │inclusiv datoriile  │   │            │            │
│  │fiscale şi          │   │            │            │
│  │datoriile privind   │   │            │            │
│  │asigurările sociale │   │            │            │
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│  │(ct. 1623 + 1626 +  │   │            │            │
│  │167 + 1687 + 2695 + │   │            │            │
│  │421 + 423 +         │   │            │            │
│  │424 + 426 + 427 +   │   │            │            │
│  │4281 + 431*** +     │   │            │            │
│  │437*** + 4381 +     │   │            │            │
│  │441*** + 4423 +     │   │            │            │
│  │4428*** + 444*** +  │   │            │            │
│  │446*** + 447*** +   │52 │            │            │
│  │4481 + 455 + 456*** │   │            │            │
│  │+ 457 + 4581 + 462 +│   │            │            │
│  │4661 +              │   │            │            │
│  │473*** + 509 + 5186 │   │            │            │
│  │+ 5193 + 5194 + 5195│   │            │            │
│  │+ 5196 +            │   │            │            │
│  │5197)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 45 la 52)│53 │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE CIRCULANTE   │   │            │            │
│E.│NETE/DATORII CURENTE│   │            │            │
│  │NETE                │54 │            │            │
│  │(rd. 41 + 43 - 53 - │   │            │            │
│  │70 - 73- 76)        │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL ACTIVE MINUS  │   │            │            │
│F.│DATORII CURENTE (rd.│55 │            │            │
│  │25 + 44 +54)        │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │DATORII: SUMELE CARE│   │            │            │
│  │TREBUIE PLĂTITE     │   │            │            │
│  │ÎNTR-O              │   │            │            │
│  │PERIOADĂ MAI MARE DE│   │            │            │
│  │UN AN               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Împrumuturi din  │   │            │            │
│  │emisiunea de        │   │            │            │
│  │obligaţiuni,        │   │            │            │
│  │prezentându-se      │   │            │            │
│  │separat             │   │            │            │
│  │împrumuturile din   │56 │            │            │
│  │emisiunea de        │   │            │            │
│  │obligaţiuni         │   │            │            │
│  │convertibile (ct.   │   │            │            │
│  │161 + 1681 - 169)   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Sume datorate    │   │            │            │
│  │instituţiilor de    │   │            │            │
│  │credit              │   │            │            │
│G.│(ct. 1621 + 1622 +  │   │            │            │
│  │1624 + 1625 + 1627 +│57 │            │            │
│  │1682 + 5191 +       │   │            │            │
│  │5192 + 5198)        │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Avansuri încasate│   │            │            │
│  │în contul comenzilor│58 │            │            │
│  │(ct. 419)           │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Datorii          │   │            │            │
│  │comerciale -        │   │            │            │
│  │furnizori           │59 │            │            │
│  │(ct. 401 + 404 +    │   │            │            │
│  │408)                │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Efecte de comerţ │   │            │            │
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│  │de plătit (ct. 403 +│60 │            │            │
│  │405)                │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │6. Sume datorate    │   │            │            │
│  │entităţilor din grup│   │            │            │
│  │(ct. 1661 + 1685 +  │61 │            │            │
│  │2691 + 451***)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │7. Sume datorate    │   │            │            │
│  │entităţilor asociate│   │            │            │
│  │şi entităţilor      │   │            │            │
│  │controlate în comun │   │            │            │
│  │(ct. 1663 + 1686 +  │62 │            │            │
│  │2692 + 2693 +       │   │            │            │
│  │453***)             │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │8. Alte datorii,    │   │            │            │
│  │inclusiv datoriile  │   │            │            │
│  │fiscale şi          │   │            │            │
│  │datoriile privind   │   │            │            │
│  │asigurările sociale │   │            │            │
│  │(ct. 1623 + 1626 +  │   │            │            │
│  │167 + 1687 + 2695 + │   │            │            │
│  │421 + 423 +         │   │            │            │
│  │424 + 426 + 427 +   │   │            │            │
│  │4281 + 431*** +     │   │            │            │
│  │437*** + 4381 +     │   │            │            │
│  │441*** + 4423 +     │   │            │            │
│  │4428*** + 444*** +  │63 │            │            │
│  │446*** + 447*** +   │   │            │            │
│  │4481 + 455 + 456*** │   │            │            │
│  │+ 4581 + 462 + 4661 │   │            │            │
│  │+ 473*** +          │   │            │            │
│  │509 + 5186 + 5193 + │   │            │            │
│  │5194 + 5195 + 5196 +│   │            │            │
│  │5197)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 56 la 63)│64 │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │PROVIZIOANE         │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Provizioane      │   │            │            │
│H.│pentru beneficiile  │   │            │            │
│  │angajaţilor         │65 │            │            │
│  │(ct. 1515 + 1517)   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Provizioane      │   │            │            │
│  │pentru impozite (ct.│66 │            │            │
│  │1516)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Alte provizioane │   │            │            │
│  │(ct. 1511 + 1512 +  │67 │            │            │
│  │1513 + 1514 + 1518) │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 65 + 66 +│68 │            │            │
│  │67)                 │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │VENITURI ÎN AVANS   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Subvenţii pentru │   │            │            │
│  │investiţii (ct. 475)│69 │            │            │
│  │(rd. 70 + 71)       │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
│  │într-o perioadă de  │   │            │            │
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│  │până la un an       │70 │            │            │
│  │(din ct. 475*)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
│I.│într-o perioadă mai │   │            │            │
│  │mare de un an       │71 │            │            │
│  │(din ct. 475*)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Venituri         │   │            │            │
│  │înregistrate în     │   │            │            │
│  │avans (ct. 472) -   │   │            │            │
│  │total               │72 │            │            │
│  │(rd 73 + 74), din   │   │            │            │
│  │care:               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
│  │într-o perioadă de  │   │            │            │
│  │până la un an       │73 │            │            │
│  │(din ct. 472*)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
│  │într-o perioadă mai │   │            │            │
│  │mare de un an       │74 │            │            │
│  │(din ct. 472*)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Venituri în avans│   │            │            │
│  │aferente activelor  │   │            │            │
│  │primite prin        │   │            │            │
│  │transfer de la      │75 │            │            │
│  │clienţi (ct. 478)   │   │            │            │
│  │(rd. 76 + 77)       │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
│  │într-o perioadă de  │   │            │            │
│  │până la un an       │76 │            │            │
│  │(din ct. 478*)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat      │   │            │            │
│  │într-o perioadă mai │   │            │            │
│  │mare de un an       │77 │            │            │
│  │(din ct. 478*)      │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Fond comercial      │78 │            │            │
│  │negativ (ct. 2075)  │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 69 + 72 +│79 │            │            │
│  │75 + 78)            │   │            │            │
├──┼────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CAPITAL ŞI REZERVE  │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │I. CAPITAL          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Capital subscris │80 │            │            │
│  │vărsat (ct. 1012)   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Capital subscris │81 │            │            │
│  │nevărsat (ct. 1011) │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Patrimoniul      │82 │            │            │
│  │regiei (ct. 1015)   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Patrimoniul      │   │            │            │
│  │institutelor        │   │            │            │
│  │naţionale de        │83 │            │            │
│  │cercetare-dezvoltare│   │            │            │
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│J.│(ct. 1018)          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Alte elemente de │   │            │            │
│  │capitaluri proprii  │84 │            │            │
│  │(ct. 1031)          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 80 + 81 +│85 │            │            │
│  │82 + 83 + 84)       │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │II. PRIME DE CAPITAL│86 │            │            │
│  │(ct. 104)           │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │III. REZERVE DIN    │87 │            │            │
│  │REEVALUARE (ct. 105)│   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │IV. REZERVE         │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Rezerve legale   │88 │            │            │
│  │(ct. 1061)          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Rezerve statutare│   │            │            │
│  │sau contractuale    │89 │            │            │
│  │(ct. 1063)          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Alte rezerve (ct.│90 │            │            │
│  │1068)               │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL (rd. 88 la 90)│91 │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Acţiuni proprii (ct.│92 │            │            │
│  │109)                │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Câştiguri legate de │   │            │            │
│  │instrumentele de    │   │            │            │
│  │capitaluri          │93 │            │            │
│  │proprii (ct. 141)   │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Pierderi legate de  │   │            │            │
│  │instrumentele de    │   │            │            │
│  │capitaluri proprii  │94 │            │            │
│  │(ct. 149)           │   │            │            │
│  ├───────────────┬────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │V. PROFITUL SAU│SOLD│95 │            │            │
│  │PIERDEREA      │C   │   │            │            │
│  │REPORTAT(Ă)    ├────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │(ct. 117)      │SOLD│96 │            │            │
│  │               │D   │   │            │            │
│  ├───────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │VI. PROFITUL   │SOLD│   │            │            │
│  │SAU PIERDEREA  │C   │97 │            │            │
│  │EXERCIŢIULUI   │    │   │            │            │
│  │FINANCIAR (ct. ├────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │121)           │SOLD│   │            │            │
│  │               │D   │98 │            │            │
│  │               │    │   │            │            │
│  ├───────────────┴────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Repartizarea        │99 │            │            │
│  │profitului (ct. 129)│   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CAPITALURI PROPRII -│   │            │            │
│  │TOTAL               │   │            │            │
│  │(rd. 85 + 86 + 87 + │   │            │            │
│  │91 - 92 + 93 - 94 + │100│            │            │
│  │95 - 96 + 97 -      │   │            │            │
│  │98 - 99)            │   │            │            │
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│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Patrimoniul public  │101│            │            │
│  │(ct. 1016)          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Patrimoniu privat   │102│            │            │
│  │(ct. 1017)          │   │            │            │
│  ├────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CAPITALURI - TOTAL  │   │            │            │
│  │(rd. 100 + 101 +    │103│            │            │
│  │102)                │   │            │            │
└──┴────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
*ST*
    ──────────
        * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
        ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
        *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
        *1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 
reprezintă
    creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, 
precum
    şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
    
    
    ADMINISTRATOR,                                       ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele __________________               Numele şi prenumele ____________
    Semnătura _____________________                      Calitatea __________________
                                                         Semnătura __________________
                                                         Nr. de înregistrare în 
organismul
                                                         profesional

    ----------
    Pct. 598 al cap. 17 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

*ST*

    599. - Structura bilanţului prescurtat care se întocmeşte de către microentităţi şi 
de entităţile mici este următoarea:

*T*
    *Font 9*
     Judeţul ____________________|_|_|            Activitatea preponderentă
     Entitatea _________________________          (denumire clasă CAEN) _______
     Adresa: localitatea ___,sectorul ______,     Cod clasă CAEN____________|_|_|_|_|
     str. __________________ nr. __, bl. __,      Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată
     sc. ___________, ap. ______________          (denumire clasă CAEN) _____________
     Telefon _________, fax ____________          Cod clasă CAEN____________|_|_|_|_|
     Număr din registrul comerţului ________      Cod unic de înregistrare
     Forma de proprietate ___________|_|_|        __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    
    
                                  BILANŢUL PRESCURTAT
                                    la data de ....
                                                                                     - lei -

*T*

┌──┬─────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│  │Denumirea        │   │Sold la:                 │
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│  │elementului      │Nr.│                         │
│  │                 │rd.├────────────┬────────────┤
│  │                 │   │Începutul   │Sfârşitul   │
│  │                 │   │exerciţiului│exerciţiului│
│  │                 │   │financiar   │financiar   │
│  │                 │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │A                │B  │1           │2           │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE           │   │            │            │
│  │IMOBILIZATE      │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │I. IMOBILIZĂRI   │   │            │            │
│  │NECORPORALE (ct. │   │            │            │
│  │201 + 203 + 205 +│01 │            │            │
│  │206              │   │            │            │
│  │+ 2071 + 4094 +  │   │            │            │
│  │208 - 280 - 290) │   │            │            │
│A.├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │II. IMOBILIZĂRI  │   │            │            │
│  │CORPORALE (ct.   │   │            │            │
│  │211 + 212 + 213 +│   │            │            │
│  │214 +            │02 │            │            │
│  │+ 215 + 216 + 217│   │            │            │
│  │+ 223 + 224 + 227│   │            │            │
│  │+ 231 + 235 +    │   │            │            │
│  │4093             │   │            │            │
│  │- 281 - 291 -    │   │            │            │
│  │2931 - 2935)     │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │III. IMOBILIZĂRI │   │            │            │
│  │FINANCIARE (ct.  │   │            │            │
│  │261 + 262 + 263 +│03 │            │            │
│  │265 + 266 + 267* │   │            │            │
│  │- 296*)          │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE           │   │            │            │
│  │IMOBILIZATE -    │04 │            │            │
│  │TOTAL (rd. 01 +  │   │            │            │
│  │02 + 03)         │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE│   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │I. STOCURI (ct.  │   │            │            │
│  │301 + 302 + 303 +│   │            │            │
│  │321 + 322 +/- 308│   │            │            │
│  │+                │   │            │            │
│  │323 + 326 + 327 +│   │            │            │
│  │328 + 331 + 332 +│   │            │            │
│  │341 + 345 +      │05 │            │            │
│  │346 + 347 +/- 348│   │            │            │
│  │+ 351 + 354 + 356│   │            │            │
│  │+ 357 + 358 + 361│   │            │            │
│  │+/- 368 + 371 +/-│   │            │            │
│  │378 + 381 +/- 388│   │            │            │
│  │+ 4091 - 391 -   │   │            │            │
│  │392              │   │            │            │
│  │- 393 - 394 - 395│   │            │            │
│  │- 396 - 397 - 398│   │            │            │
│  │- din ct. 4428)  │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │II. CREANŢE      │   │            │            │
│  │(Sumele care     │   │            │            │
│  │urmează să fie   │   │            │            │
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│  │încasate după    │   │            │            │
│  │o perioadă mai   │   │            │            │
│  │mare de un an    │   │            │            │
│  │trebuie          │   │            │            │
│  │prezentate       │   │            │            │
│  │separat pentru   │   │            │            │
│  │fiecare element) │   │            │            │
│  │(ct. 267* - 296* │06 │            │            │
│  │+                │   │            │            │
│  │4092 + 411 + 413 │   │            │            │
│  │+ 418 + 425 +    │   │            │            │
│  │4282 + 431** +   │   │            │            │
│  │437** +          │   │            │            │
│  │4382 + 441** +   │   │            │            │
│  │4424 + din ct.   │   │            │            │
│  │4428** + 444** + │   │            │            │
│  │445 +            │   │            │            │
│  │446** + 447** +  │   │            │            │
│  │4482 + 451** +   │   │            │            │
│  │453** + 456** +  │   │            │            │
│  │4582 +           │   │            │            │
│  │+ 461 + 4662 +   │   │            │            │
│  │473** - 491 - 495│   │            │            │
│  │- 496 + 5187)    │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │III. INVESTIŢII  │   │            │            │
│  │PE TERMEN SCURT  │   │            │            │
│  │(ct. 501 + 505 + │07 │            │            │
│  │506 +            │   │            │            │
│  │507 + din ct. 508│   │            │            │
│  │+ 5113 + 5114 -  │   │            │            │
│  │591 - 595 - 596 -│   │            │            │
│  │598)             │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │IV. CASA ŞI      │   │            │            │
│  │CONTURI LA BĂNCI │   │            │            │
│  │(din ct. 508 +   │08 │            │            │
│  │ct. 5112 +       │   │            │            │
│  │512 + 531 + 532 +│   │            │            │
│  │541 + 542)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE CIRCULANTE│   │            │            │
│  │- TOTAL          │09 │            │            │
│  │(rd. 05 + 06 + 07│   │            │            │
│  │+ 08)            │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CHELTUIELI ÎN    │   │            │            │
│C.│AVANS (ct. 471)  │10 │            │            │
│  │(rd. 11+12)      │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │11 │            │            │
│  │de până la un an │   │            │            │
│  │(din ct. 471*)   │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │12 │            │            │
│  │mai mare de un an│   │            │            │
│  │(din ct. 471*)   │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │DATORII: SUMELE  │   │            │            │
│  │CARE TREBUIE     │   │            │            │
│  │PLĂTITE ÎNTR-O   │   │            │            │
│  │PERIOADĂ         │   │            │            │
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│  │DE PÂNĂ LA UN AN │   │            │            │
│  │(ct. 161 + 162 + │   │            │            │
│  │166 + 167 + 168 -│   │            │            │
│  │169 + 269 + 401 +│   │            │            │
│D.│403 + 404 + 405 +│13 │            │            │
│  │408 + 419 + 421 +│   │            │            │
│  │423 + 424 + 426 +│   │            │            │
│  │427 + 4281 +     │   │            │            │
│  │431*** + 437*** +│   │            │            │
│  │4381 + 441*** +  │   │            │            │
│  │4423 +           │   │            │            │
│  │4428*** + 444*** │   │            │            │
│  │+ 446*** + 447***│   │            │            │
│  │+ 4481 + 451*** +│   │            │            │
│  │453*** + 455 +   │   │            │            │
│  │456*** + 457 +   │   │            │            │
│  │4581 + 462 + 4661│   │            │            │
│  │+                │   │            │            │
│  │473*** + 509 +   │   │            │            │
│  │5186 + 519)      │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │ACTIVE CIRCULANTE│   │            │            │
│E.│NETE/DATORII     │14 │            │            │
│  │CURENTE NETE     │   │            │            │
│  │(rd. 09 + 11 - 13│   │            │            │
│  │- 20 - 23 - 26)  │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │TOTAL ACTIVE     │   │            │            │
│F.│MINUS DATORII    │15 │            │            │
│  │CURENTE (rd. 04 +│   │            │            │
│  │12 + 14)         │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │DATORII: SUMELE  │   │            │            │
│  │CARE TREBUIE     │   │            │            │
│  │PLĂTITE ÎNTR-O   │   │            │            │
│  │PERIOADĂ         │   │            │            │
│  │MAI MARE DE UN AN│   │            │            │
│  │(ct. 161 + 162 + │   │            │            │
│  │166 + 167 + 168 -│   │            │            │
│G.│169 + 269 + 401 +│16 │            │            │
│  │403 + 404 + 405 +│   │            │            │
│  │408 + 419 + 421 +│   │            │            │
│  │423 + 424 + 426 +│   │            │            │
│  │427 + 4281 +     │   │            │            │
│  │431*** + 437*** +│   │            │            │
│  │4381 + 441*** +  │   │            │            │
│  │4423 +           │   │            │            │
│  │4428*** + 444*** │   │            │            │
│  │+ 446*** + 447***│   │            │            │
│  │+ 4481 + 451*** +│   │            │            │
│  │453*** + 455 +   │   │            │            │
│  │456*** + 4581 +  │   │            │            │
│  │462 + 4661 +     │   │            │            │
│  │473*** +         │   │            │            │
│  │509 + 5186 + 519)│   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE (ct. │17 │            │            │
│  │151)             │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │VENITURI ÎN AVANS│   │            │            │
│  │(rd. 19 + 22 + 25│18 │            │            │
│  │+ 28), din care: │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Subvenţii     │   │            │            │
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│  │pentru investiţii│19 │            │            │
│  │(ct. 475)(rd. 20 │   │            │            │
│  │+ 21):           │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │20 │            │            │
│  │de până la un an │   │            │            │
│  │(din ct. 475*)   │   │            │            │
│I.├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │21 │            │            │
│  │mai mare de un an│   │            │            │
│  │(din ct. 475*)   │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Venituri      │   │            │            │
│  │înregistrate în  │22 │            │            │
│  │avans (ct. 472), │   │            │            │
│  │(rd. 23 + 24):   │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │23 │            │            │
│  │de până la un an │   │            │            │
│  │(ct. 472*)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │24 │            │            │
│  │mai mare de un an│   │            │            │
│  │(ct. 472*)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Venituri în   │   │            │            │
│  │avans aferente   │   │            │            │
│  │activelor primite│   │            │            │
│  │prin             │25 │            │            │
│  │transfer de la   │   │            │            │
│  │clienţi (ct.     │   │            │            │
│  │478), (rd. 26 +  │   │            │            │
│  │27):             │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │26 │            │            │
│  │de până la un an │   │            │            │
│  │(ct. 478*)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sume de reluat   │   │            │            │
│  │într-o perioadă  │27 │            │            │
│  │mai mare de un an│   │            │            │
│  │(ct. 478*)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Fond comercial   │   │            │            │
│  │negativ (ct.     │28 │            │            │
│  │2075)            │   │            │            │
├──┼─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CAPITAL ŞI       │   │            │            │
│  │REZERVE          │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │I. CAPITAL (rd.30│   │            │            │
│  │+ 31 + 32 + 33 + │29 │            │            │
│  │34), din care:   │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │1. Capital       │   │            │            │
│  │subscris vărsat  │30 │            │            │
│  │(ct. 1012)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │2. Capital       │   │            │            │
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│  │subscris nevărsat│31 │            │            │
│  │(ct. 1011)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │3. Patrimoniul   │32 │            │            │
│  │regiei (ct. 1015)│   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │4. Patrimoniul   │   │            │            │
│  │institutelor     │   │            │            │
│  │naţionale de     │33 │            │            │
│J.│cercetare-       │   │            │            │
│  │dezvoltare (ct.  │   │            │            │
│  │1018)            │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │5. Alte elemente │   │            │            │
│  │de capitaluri    │34 │            │            │
│  │proprii (ct.     │   │            │            │
│  │1031)            │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │II. PRIME DE     │35 │            │            │
│  │CAPITAL (ct. 104)│   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │III. REZERVE DIN │   │            │            │
│  │REEVALUARE (ct.  │36 │            │            │
│  │105)             │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │IV. REZERVE (ct. │37 │            │            │
│  │106)             │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Acţiuni proprii  │38 │            │            │
│  │(ct. 109)        │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Câştiguri legate │   │            │            │
│  │de instrumentele │39 │            │            │
│  │de capitaluri    │   │            │            │
│  │proprii (ct. 141)│   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Pierderi legate  │   │            │            │
│  │de instrumentele │40 │            │            │
│  │de capitaluri    │   │            │            │
│  │proprii          │   │            │            │
│  │(ct. 149)        │   │            │            │
│  ├────────────┬────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │V. PROFITUL │SOLD│   │            │            │
│  │SAU         │C   │41 │            │            │
│  │PIERDEREA   │    │   │            │            │
│  │REPORTAT(Ă) ├────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │(ct. 117)   │SOLD│   │            │            │
│  │            │D   │42 │            │            │
│  │            │    │   │            │            │
│  ├────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │VI. PROFITUL│SOLD│   │            │            │
│  │SAU         │C   │43 │            │            │
│  │PIERDEREA   │    │   │            │            │
│  │EXERCIŢIULUI├────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │FINANCIAR   │SOLD│   │            │            │
│  │(ct. 121)   │D   │44 │            │            │
│  │            │    │   │            │            │
│  ├────────────┴────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Repartizarea     │   │            │            │
│  │profitului (ct.  │45 │            │            │
│  │129)             │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CAPITALURI       │   │            │            │
│  │PROPRII - TOTAL  │   │            │            │
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│  │(rd. 29 + 35 + 36│46 │            │            │
│  │+ 37 - 38 + 39 - │   │            │            │
│  │40 + 41 - 42 + 43│   │            │            │
│  │-                │   │            │            │
│  │44 - 45)         │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Patrimoniul      │47 │            │            │
│  │public (ct. 1016)│   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Patrimoniu privat│48 │            │            │
│  │(ct. 1017)       │   │            │            │
│  ├─────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │CAPITALURI -     │   │            │            │
│  │TOTAL (rd. 46 +  │49 │            │            │
│  │47 + 48)         │   │            │            │
└──┴─────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
*ST*
    ──────────
        * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
        ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
        *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
    
        Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă
    creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, 
precum
    şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
    
        ADMINISTRATOR,                         ÎNTOCMIT,
        Numele şi prenumele ___________        Numele şi prenumele _________
        Semnătura ___________________          Calitatea _________________
                                               Semnătura ________________
                                               Nr. de înregistrare în organismul 
profesional

    ----------
    Pct. 599 al cap. 17 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

*ST*

    600. - Structura contului de profit şi pierdere care se întocmeşte de către 
entităţile mici, mijlocii, mari, precum şi de entităţile de interes public prevăzute la 
pct. 8 subpct. 1 este următoarea:

*T*
    *Font 9*
                              CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                           la data de .......................
                                                                                     - lei -

*T*

┌───────────────────┬───┬────────────────┐
│Denumirea          │Nr.│Exerciţiul      │
│indicatorilor      │rd.│financiar       │
│                   │   │                │
│                   │   ├─────────┬──────┤
│                   │   │Precedent│Curent│
├───────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│A                  │B  │1        │2     │
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├───┬───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Cifra de       │   │         │      │
│   │afaceri netă   │01 │         │      │
│   │(rd. 02 + 03 - │   │         │      │
│   │04 + 05 + 06)  │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Producţia      │   │         │      │
│   │vândută (ct.   │   │         │      │
│   │701 + 702 + 703│02 │         │      │
│   │+ 704 + 705 +  │   │         │      │
│   │706 + 708)     │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│1. │vânzarea       │03 │         │      │
│   │mărfurilor (ct.│   │         │      │
│   │707)           │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Reduceri       │   │         │      │
│   │comerciale     │04 │         │      │
│   │acordate (ct.  │   │         │      │
│   │709)           │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│   │dobânzi        │   │         │      │
│   │înregistrate de│   │         │      │
│   │entităţile     │   │         │      │
│   │radiate din    │   │         │      │
│   │Registrul      │   │         │      │
│   │general şi care│05 │         │      │
│   │mai au în      │   │         │      │
│   │derulare       │   │         │      │
│   │contracte de   │   │         │      │
│   │leasing (ct.   │   │         │      │
│   │766*)          │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│   │subvenţii de   │   │         │      │
│   │exploatare     │   │         │      │
│   │aferente cifrei│06 │         │      │
│   │de afaceri nete│   │         │      │
│   │(ct. 7411)     │   │         │      │
├───┼──────────┬────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri  │    │   │         │      │
│   │aferente  │    │   │         │      │
│   │costului  │    │   │         │      │
│   │producţiei│Sold│07 │         │      │
│2. │în curs   │C   │   │         │      │
│   │de        │    │   │         │      │
│   │execuţie  │    │   │         │      │
│   │(ct. 711 +│    │   │         │      │
│   │712)      │    │   │         │      │
│   ├──────────┼────┼───┼─────────┼──────┤
│   │          │Sold│08 │         │      │
│   │          │D   │   │         │      │
├───┼──────────┴────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│   │producţia de   │   │         │      │
│3. │imobilizări    │   │         │      │
│   │necorporale şi │09 │         │      │
│   │corporale (ct  │   │         │      │
│   │721 + 722)     │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│4. │reevaluarea    │   │         │      │
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│   │imobilizărilor │10 │         │      │
│   │corporale      │   │         │      │
│   │(ct. 755)      │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│5. │producţia de   │   │         │      │
│   │investiţii     │11 │         │      │
│   │imobiliare     │   │         │      │
│   │(ct. 725)      │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│   │subvenţii de   │   │         │      │
│6. │exploatare (ct.│   │         │      │
│   │7412 + 7413    │12 │         │      │
│   │+ 7414 + 7415 +│   │         │      │
│   │7416 + 7417 +  │   │         │      │
│   │7419)          │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Alte venituri  │   │         │      │
│   │din exploatare │13 │         │      │
│   │(ct. 751 + 758 │   │         │      │
│   │+ 7815)        │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│7. │- din care,    │   │         │      │
│   │venituri din   │   │         │      │
│   │fondul         │   │         │      │
│   │comercial      │14 │         │      │
│   │negativ        │   │         │      │
│   │(ct. 7815)     │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- din care,    │   │         │      │
│   │venituri din   │   │         │      │
│   │subvenţii      │   │         │      │
│   │pentru         │15 │         │      │
│   │investiţii     │   │         │      │
│   │(ct. 7584)     │   │         │      │
├───┴───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI DIN       │   │         │      │
│EXPLOATARE - TOTAL │   │         │      │
│(rd. 01 + 07 - 08 +│16 │         │      │
│09 + 10 + 11 + 12 +│   │         │      │
│13)                │   │         │      │
├───┬───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │a) Cheltuieli  │   │         │      │
│   │cu materiile   │   │         │      │
│   │prime şi       │   │         │      │
│   │materialele    │17 │         │      │
│   │consumabile    │   │         │      │
│   │(ct. 601 + 602)│   │         │      │
│8. ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Alte cheltuieli│   │         │      │
│   │materiale (ct. │18 │         │      │
│   │603 + 604 + 606│   │         │      │
│   │+ 608)         │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │b) Alte        │   │         │      │
│   │cheltuieli     │   │         │      │
│   │externe (cu    │19 │         │      │
│   │energie şi apă)│   │         │      │
│   │(ct. 605)      │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │c) Cheltuieli  │   │         │      │
│   │privind        │20 │         │      │
│   │mărfurile (ct. │   │         │      │
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│   │607)           │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Reduceri       │   │         │      │
│   │comerciale     │21 │         │      │
│   │primite (ct.   │   │         │      │
│   │609)           │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Cheltuieli cu  │   │         │      │
│   │personalul (rd.│22 │         │      │
│   │23 + 24), din  │   │         │      │
│   │care:          │   │         │      │
│9. ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │a) Salarii şi  │   │         │      │
│   │indemnizaţii   │23 │         │      │
│   │(ct. 641 + 642 │   │         │      │
│   │+ 643 + 644)   │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │b) Cheltuieli  │   │         │      │
│   │cu asigurările │   │         │      │
│   │şi protecţia   │24 │         │      │
│   │socială        │   │         │      │
│   │(ct. 645)      │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │a) Ajustări de │   │         │      │
│   │valoare privind│   │         │      │
│   │imobilizările  │   │         │      │
│   │corporale      │25 │         │      │
│   │şi necorporale │   │         │      │
│   │(rd. 26 - 27)  │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│10.│a.1) Cheltuieli│   │         │      │
│   │(ct. 6811 +    │26 │         │      │
│   │6813 + 6817)   │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │a.2) Venituri  │27 │         │      │
│   │(ct. 7813)     │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │b) Ajustări de │   │         │      │
│   │valoare privind│   │         │      │
│   │activele       │28 │         │      │
│   │circulante     │   │         │      │
│   │(rd. 29 - 30)  │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │b.1) Cheltuieli│   │         │      │
│   │(ct. 654 +     │29 │         │      │
│   │6814)          │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │b.2) Venituri  │   │         │      │
│   │(ct. 754 +     │30 │         │      │
│   │7814)          │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Alte cheltuieli│   │         │      │
│   │de exploatare  │31 │         │      │
│   │(rd. 32 la 38) │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │11.1.          │   │         │      │
│   │Cheltuieli     │   │         │      │
│   │privind        │   │         │      │
│   │prestaţiile    │   │         │      │
│   │externe        │   │         │      │
│   │(ct. 611 + 612 │   │         │      │
│   │+ 613 + 614 +  │32 │         │      │
│   │615 + 621 + 622│   │         │      │
│   │+ 623 +        │   │         │      │
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│   │624 + 625 + 626│   │         │      │
│   │+ 627 + 628)   │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │11.2.          │   │         │      │
│   │Cheltuieli cu  │   │         │      │
│   │alte impozite, │   │         │      │
│   │taxe şi        │   │         │      │
│   │vărsăminte     │   │         │      │
│   │asimilate;     │   │         │      │
│   │cheltuieli     │   │         │      │
│   │reprezentând   │   │         │      │
│   │transferuri şi │33 │         │      │
│   │contribuţii    │   │         │      │
│11.│datorate în    │   │         │      │
│   │baza unor acte │   │         │      │
│   │normative      │   │         │      │
│   │speciale (ct.  │   │         │      │
│   │635 + 6586*)   │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │11.3.          │   │         │      │
│   │Cheltuieli cu  │   │         │      │
│   │protecţia      │   │         │      │
│   │mediului       │34 │         │      │
│   │înconjurător   │   │         │      │
│   │(ct. 652)      │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │11.4 Cheltuieli│   │         │      │
│   │din reevaluarea│   │         │      │
│   │imobilizărilor │35 │         │      │
│   │corporale (ct. │   │         │      │
│   │655)           │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │11.5.          │   │         │      │
│   │Cheltuieli     │   │         │      │
│   │privind        │   │         │      │
│   │calamităţile şi│   │         │      │
│   │alte           │36 │         │      │
│   │evenimente     │   │         │      │
│   │similare (ct.  │   │         │      │
│   │6587)          │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │11.6. Alte     │   │         │      │
│   │cheltuieli (ct.│37 │         │      │
│   │651 + 6581+    │   │         │      │
│   │6582 + 6583 +  │   │         │      │
│   │6588)          │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Cheltuieli cu  │   │         │      │
│   │dobânzile de   │   │         │      │
│   │refinanţare    │   │         │      │
│   │înregistrate de│   │         │      │
│   │entităţile     │   │         │      │
│   │radiate din    │38 │         │      │
│   │Registrul      │   │         │      │
│   │general şi care│   │         │      │
│   │mai            │   │         │      │
│   │au în derulare │   │         │      │
│   │contracte de   │   │         │      │
│   │leasing (ct.   │   │         │      │
│   │666*)          │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Ajustări       │   │         │      │
│   │privind        │39 │         │      │
│   │provizioanele  │   │         │      │
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│   │(rd. 40 - 41)  │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Cheltuieli   │40 │         │      │
│   │(ct. 6812)     │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Venituri (ct.│41 │         │      │
│   │7812)          │   │         │      │
├───┴───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI DE      │   │         │      │
│EXPLOATARE - TOTAL │   │         │      │
│(rd. 17 la 20 - 21 │42 │         │      │
│+ 22 +             │   │         │      │
│25 + 28 + 31 + 39) │   │         │      │
├───────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU       │   │         │      │
│PIERDEREA DIN      │   │         │      │
│EXPLOATARE:        │   │         │      │
├───┬───────────────┼───┤         │      │
│   │- Profit (rd.  │43 │         │      │
│   │16 - 42)       │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Pierdere (rd.│44 │         │      │
│   │42 - 16)       │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│   │interese de    │   │         │      │
│   │participare    │45 │         │      │
│12.│(ct. 7611 +    │   │         │      │
│   │7612           │   │         │      │
│   │+ 7613)        │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- din care,    │   │         │      │
│   │veniturile     │46 │         │      │
│   │obţinute de la │   │         │      │
│   │entităţile     │   │         │      │
│   │afiliate       │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│   │dobânzi (ct.   │47 │         │      │
│13.│766*)          │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- din care,    │   │         │      │
│   │veniturile     │48 │         │      │
│   │obţinute de la │   │         │      │
│   │entităţile     │   │         │      │
│   │afiliate       │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Venituri din   │   │         │      │
│   │subvenţii de   │   │         │      │
│14.│exploatare     │49 │         │      │
│   │pentru dobânda │   │         │      │
│   │datorată (ct.  │   │         │      │
│   │7418)          │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Alte venituri  │   │         │      │
│15.│financiare (ct.│50 │         │      │
│   │7615 + 762 +   │   │         │      │
│   │764 + 765 +    │   │         │      │
│   │767 + 768)     │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- din care,    │   │         │      │
│   │venituri din   │   │         │      │
│   │alte           │51 │         │      │
│   │imobilizări    │   │         │      │
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│   │financiare     │   │         │      │
│   │(ct. 7615)     │   │         │      │
├───┴───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI FINANCIARE│   │         │      │
│- TOTAL (rd. 45 +  │52 │         │      │
│47 + 49 + 50)      │   │         │      │
├───┬───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Ajustări de    │   │         │      │
│   │valoare privind│   │         │      │
│   │imobilizările  │   │         │      │
│   │financiare     │53 │         │      │
│16.│şi investiţiile│   │         │      │
│   │financiare     │   │         │      │
│   │deţinute ca    │   │         │      │
│   │active         │   │         │      │
│   │circulante (rd.│   │         │      │
│   │54 - 55)       │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Cheltuieli   │54 │         │      │
│   │(ct. 686)      │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Venituri (ct.│55 │         │      │
│   │786)           │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Cheltuieli     │   │         │      │
│   │privind        │56 │         │      │
│   │dobânzile (ct. │   │         │      │
│   │666*)          │   │         │      │
│17.├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- din care,    │   │         │      │
│   │cheltuielile în│57 │         │      │
│   │relaţia cu     │   │         │      │
│   │entităţile     │   │         │      │
│   │afiliate       │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Alte cheltuieli│   │         │      │
│   │financiare (ct.│58 │         │      │
│   │663 + 664 + 665│   │         │      │
│   │+ 667          │   │         │      │
│   │+ 668)         │   │         │      │
├───┴───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI         │   │         │      │
│FINANCIARE - TOTAL │59 │         │      │
│(rd. 53 + 56 + 58) │   │         │      │
├───────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU       │   │         │      │
│PIERDEREA FINANCIAR│   │         │      │
│(Ă):               │   │         │      │
├───┬───────────────┤60 │         │      │
│   │- Profit (rd.  │   │         │      │
│   │52 - 59)       │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Pierdere (rd.│61 │         │      │
│   │59 - 52)       │   │         │      │
├───┴───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI TOTALE    │62 │         │      │
│(rd. 16 + 52)      │   │         │      │
├───────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI TOTALE  │63 │         │      │
│(rd. 42 + 59)      │   │         │      │
├───┬───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │PROFITUL SAU   │   │         │      │
│   │PIERDEREA BRUT │   │         │      │
│18.│(Ă)            │   │         │      │
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│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Profit (rd.  │64 │         │      │
│   │62 - 63)       │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Pierdere (rd.│65 │         │      │
│   │63 - 62)       │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Impozitul pe   │   │         │      │
│19.│profit (ct.    │66 │         │      │
│   │691)           │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │Alte impozite  │   │         │      │
│20.│neprezentate la│   │         │      │
│   │elementele de  │67 │         │      │
│   │mai sus        │   │         │      │
│   │(ct. 698)      │   │         │      │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │PROFITUL SAU   │   │         │      │
│   │PIERDEREA NET  │   │         │      │
│   │(Ă) A          │   │         │      │
│21.│EXERCIŢIULUI   │   │         │      │
│   │FINANCIAR:     │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┤         │      │
│   │- Profit (rd.  │68 │         │      │
│   │64 - 66 - 67)  │   │         │      │
│   ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│   │- Pierdere (rd.│   │         │      │
│   │65 + 66 + 67); │   │         │      │
│   │(rd. 66 + 67 - │69 │         │      │
│   │64)            │   │         │      │
│   │               │   │         │      │
└───┴───────────────┴───┴─────────┴──────┘
*ST*
    ───────
        * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    
        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit
    legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 «Cheltuieli cu
    colaboratorii», analitic «Colaboratori persoane fizice».
        La rândul 33 - în contul 6586 «Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii
    datorate în baza unor acte normative speciale» se evidenţiază cheltuielile 
reprezentând
    transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele 
decât
    cele prevăzute de Codul fiscal.
    
        ADMINISTRATOR,                        ÎNTOCMIT,
        Numele şi prenumele ___________       Numele şi prenumele _________
        Semnătura ___________________         Calitatea _________________
                                              Semnătura __________________
                                              Nr. de înregistrare în organismul
                                              profesional

    ----------
    Pct. 600 al cap. 17 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

*ST*

    601. - Structura contului prescurtat de profit şi pierdere care se întocmeşte de 
către microentităţi este următoarea:
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*T*
    *Font 9*
    
                        CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
                          la data de .......................
    
                                                                                     - lei -

*T*

┌──────────────────┬───┬────────────────┐
│Denumirea         │Nr.│Exerciţiul      │
│indicatorilor     │rd.│financiar       │
│                  │   │                │
│                  │   ├─────────┬──────┤
│                  │   │Precedent│Curent│
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│A                 │B  │1        │2     │
├──┬───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │Cifra de       │   │         │      │
│  │afaceri netă   │   │         │      │
│1.│(ct. 701 + 702 │01 │         │      │
│  │+ 703 + 704 +  │   │         │      │
│  │705 + 706 + 708│   │         │      │
│  │+ 707 -        │   │         │      │
│  │709 + 741** +  │   │         │      │
│  │766***)        │   │         │      │
├──┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │Alte venituri  │   │         │      │
│  │(ct. 711 + 712 │   │         │      │
│  │+ 721 + 722 +  │   │         │      │
│2.│725 + 741**** +│02 │         │      │
│  │751 + 755      │   │         │      │
│  │+ 758 + 761 +  │   │         │      │
│  │762 + 764 + 765│   │         │      │
│  │+ 766 + 767 +  │   │         │      │
│  │768 +          │   │         │      │
│  │7815)          │   │         │      │
├──┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │Costul         │   │         │      │
│  │materiilor     │   │         │      │
│3.│prime şi al    │03 │         │      │
│  │consumabilelor │   │         │      │
│  │(ct. 601 + 602 │   │         │      │
│  │- 609*)        │   │         │      │
├──┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │Cheltuieli cu  │   │         │      │
│4.│personalul     │04 │         │      │
│  │(ct. 641 + 642 │   │         │      │
│  │+ 643 + 644 +  │   │         │      │
│  │645)           │   │         │      │
├──┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │Ajustări de    │   │         │      │
│  │valoare        │   │         │      │
│5.│(ct. 654 + 681 │05 │         │      │
│  │+ 686 - 754 -  │   │         │      │
│  │7812 - 7813 -  │   │         │      │
│  │7814 - 786)    │   │         │      │
├──┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │Alte           │   │         │      │
│  │cheltuieli*****│   │         │      │
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│  │(ct. 603 + 604 │   │         │      │
│  │+ 605 + 606 +  │   │         │      │
│  │607 + 608 -    │   │         │      │
│6.│609* + 611 +   │06 │         │      │
│  │612 + 613 + 614│   │         │      │
│  │+ 615 + 621 +  │   │         │      │
│  │622 + 623 + 624│   │         │      │
│  │+ 625 +        │   │         │      │
│  │626 + 627 + 628│   │         │      │
│  │+ 635 + 651 +  │   │         │      │
│  │652 + 655 + 658│   │         │      │
│  │+ 663 +        │   │         │      │
│  │664 + 665 + 666│   │         │      │
│  │+ 667 + 668)   │   │         │      │
├──┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│7.│Impozite (ct.  │07 │         │      │
│  │691 + 698)     │   │         │      │
├──┼───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │PROFITUL SAU   │   │         │      │
│  │PIERDEREA NET  │   │         │      │
│  │(Ă) A          │08 │         │      │
│  │EXERCIŢIULUI   │   │         │      │
│8.│FINANCIAR:     │   │         │      │
│  ├───────────────┤   │         │      │
│  │Profit (rd. 01 │   │         │      │
│  │+ 02 - 03 - 04 │   │         │      │
│  │- 05 - 06 - 07)│   │         │      │
│  ├───────────────┼───┼─────────┼──────┤
│  │Pierdere (rd.  │   │         │      │
│  │03 + 04 + 05 + │09 │         │      │
│  │06 + 07 - 01 - │   │         │      │
│  │02)            │   │         │      │
└──┴───────────────┴───┴─────────┴──────┘
*ST*
    ────────
        * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
        ** Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei
     de afaceri.
        *** Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din
     Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).
        **** Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât
     cele aferente cifrei de afaceri.
        ***** Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare
     înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în
     derulare contracte de leasing (ct.
    
    
        ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
        Numele şi prenumele ___________      Numele şi prenumele ______________
        Semnătura ___________________        Calitatea _________________________
                                             Semnătura _______________________
                                             Nr. de înregistrare în organismul 
profesional

    ----------
    Pct. 601 al cap. 17 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 4.160 din 31 
decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

*ST*
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──────────
    *) Notă CTCE:
    A se vedea şi art. II-IV din ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016, care prevăd:
    "Art. II:
    (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile care aplică Reglementările 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale 
corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din reglementările 
respective.
    (2) Încadrarea în criteriile prevăzute la pct. 9 din Reglementările contabile 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se efectuează pe baza balanţei de verificare întocmite la data 
de 31 decembrie 2015. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul 
calendaristic determină criteriile respective pe baza balanţei de verificare întocmite la 
finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei 
de 1 ianuarie 2016.

    Articolul III:
    (1) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc 
situaţii financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din reglementările 
contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac 
obiectul auditului statutar.
    (2) Entităţile care, pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 
2015, depăşesc criteriile de mărime prevăzute la pct. 563 alin. (2) din Reglementările 
contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, fac obiectul auditului statutar. Entităţile care 
au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile 
respective pe baza balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar 
astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

    Articolul IV:
    Începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile care aplică 
Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare 
anuale cu respectarea prevederilor pct. 12-14 şi ale pct. 563 alin. (2) din 
reglementările respective."

──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Art. 10 din ORDINUL nr. 895 din 16 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 463 
din 21 iunie 2017 prevede:
    „Articolul 10
    (1) Entităţile care au ales o durată diferită a exerciţiului financiar, potrivit art. 
27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi care întocmesc situaţii financiare anuale în condiţiile 
prevăzute de art. 28 alin. (1^1) din aceeaşi lege aplică prevederile prezentului articol.
    (2) Bilanţul cuprinde solduri corespunzătoare datei ultimelor situaţii financiare 
anuale întocmite potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii şi datei situaţiilor 
financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării entităţii, în 
condiţiile legii.
    (3) Contul de profit şi pierdere cuprinde rulaje corespunzătoare perioadelor 1 
ianuarie exerciţiul financiar la care se referă ultimele situaţii financiare anuale 
oficiale - data ultimelor situaţii financiare anuale oficiale şi sfârşitul ultimelor 
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situaţii financiare anuale oficiale -, data situaţiilor financiare întocmite cu ocazia 
fuziunii, divizării sau lichidării entităţii.
    (4) De exemplu, o entitate care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, care a întocmit, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii, 
situaţii financiare anuale la data de 31 martie 2017 şi a stabilit pentru reorganizare 
data de 31 august 2017 are în vedere următoarele reguli:
    - bilanţul care este componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 
31 august 2017 cuprinde solduri la următoarele date: 1 aprilie 2017 şi 31 august 2017;
    - contul de profit şi pierdere care este componentă a situaţiilor financiare anuale 
încheiate la data de 31 august 2017 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare 
perioadelor 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 şi 1 aprilie 2017-31 august 2017".
──────────
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ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009
Data intrarii in vigoare : 4 noiembrie 2009

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 4 noiembrie 2009 pana la 22 
martie 2018

    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 
Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, republicată,

    ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se aprobă Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplică de către persoanele 
juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, denumite în continuare entităţi.
    (3) Persoanele care obţin venituri din activităţi independente şi sunt 
obligate, potrivit legii, să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă 
în partidă simplă aplică prevederile prezentului ordin.
    (4) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca 
Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare pot aplica, pe lângă prevederile prezentului ordin, şi 
reglementări specifice cu privire la organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, emise de instituţiile de reglementare, în funcţie de specificul 
activităţii.
    (5) Entităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia să emită proceduri 
proprii privind inventarierea, în baza normelor prevăzute la art. 1 alin. 
(1), aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană 
care are obligaţia gestionării entităţii.
    ART. 2
    Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, 
potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate 
cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, 
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
entităţii.
    ART. 3
    Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de 
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pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 
13 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 9 octombrie 2009.
    Nr. 2.861.

    ANEXĂ

                          NORME
      privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
       de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

    1. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se 
constată existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau 
numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.
    (2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a 
tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute 
cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea 
întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine 
fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru 
respectivul exerciţiu financiar.
    2. - (1) În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul 
exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii 
sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii:
    a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării 
controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;
    b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în 
gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;
    c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
    d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;
    e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă 
majoră;
    f) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (2) În cazul în care, în situaţiile enumerate mai sus, sunt 
inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, 
aceasta poate ţine loc de inventariere anuală, cu aprobarea 
administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are 
obligaţia gestionării entităţii, cu respectarea prevederilor pct. 4 alin. 
(4).
    (3) În baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, Ministerul 
Finanţelor Publice poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale 
pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea 
instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
    (4) Toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în 
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răspundere gestionară sau în folosinţă, după caz, salariaţilor ori
administratorilor entităţii.
    3. La începutul activităţii entităţii, inventarierea are ca scop 
principal stabilirea şi evaluarea elementelor de natura activelor ce 
constituie aport la capitalul entităţii. Elementele de natura activelor 
care constituie aport la capitalul social al entităţilor şi la patrimoniul 
instituţiilor publice se înscriu în registrul-inventar, grupate pe 
conturi.
    4. - (1) Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia 
încheierii exerciţiului financiar, avându-se în vedere şi specificul 
activităţii fiecărei entităţi.
    (2) La entităţile cu activitate complexă, bunurile pot fi inventariate 
şi înaintea datei de încheiere a exerciţiului financiar, cu condiţia 
asigurării valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în 
situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar
respectiv.
    (3) Entităţile care, potrivit legii contabilităţii, au stabilit 
exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic, organizează şi
efectuează inventarierea anuală astfel încât rezultatele acesteia să fie 
cuprinse în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 
stabilit.
    (4) În situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în 
registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate şi 
înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrările şi ieşirile 
de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data 
încheierii exerciţiului financiar.
    5. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, 
potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate 
cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, 
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă 
proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit 
comisiilor de inventariere.
    6. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere, 
numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele prevăzute la pct. 5. În 
decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei 
(numele preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a
inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă 
inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor.
    (2) La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, 
inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această 
situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are 
obligaţia gestionării entităţii respective.
    (3) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, 
de către o comisie centrală, numită prin decizie scrisă, emisă de 
persoanele prevăzute la pct. 5. Comisia centrală de inventariere are 
sarcina să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze 
modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere. Comisia centrală de 
inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, 
potrivit prevederilor legale.
    Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, 
în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire 
corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure efectuarea corectă 
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şi la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor 
contabile aplicabile.
    (4) Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariaţi 
proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu 
persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.
    (5) Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii 
depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin evidenţa gestiunii 
respective şi nici auditorii interni sau statutari.
    Prin proceduri interne, entităţile pot stabili ca la efectuarea 
operaţiunilor de inventariere să participe şi contabilii care ţin evidenţa 
gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie.
    (6) Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în 
cazuri bine justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de către cei 
care i-au numit.
    (7) În condiţiile în care entităţile nu au niciun salariat care să 
poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către 
administratori.
    7. În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, 
administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au 
obligaţia gestionării entităţii trebuie să ia măsuri pentru crearea 
condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
    - organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni, 
codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft;
    - ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei 
contabile şi efectuarea confruntării datelor din aceste evidenţe;
    - participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de 
inventariere;
    - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se 
inventariază, respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, 
numărare etc.;
    - asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate 
(calitate, sort, preţ etc.) şi la evaluarea lor, conform reglementărilor 
contabile aplicabile, a unor specialişti din entitate sau din afara 
acesteia, la solicitarea preşedintelui comisiei de inventariere. Aceste 
persoane au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea 
datelor înscrise;
    - dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr 
suficient pentru măsurare, cântărire, cu cititoare de coduri de bare etc., 
cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum şi cu 
birotica necesară;
    - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de 
sigilare a spaţiilor inventariate;
    - asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în 
conformitate cu normele de protecţie a muncii;
    - asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor, porţilor etc. de la 
magazine, depozite, gestiuni etc.
    8. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către 
comisia de inventariere sunt următoarele:
    a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la 
gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din 
care să rezulte dacă:
    - gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;
    - în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte 
bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente;
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    - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori
valoare are cunoştinţă;
    - are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), 
pentru care s-au întocmit documentele aferente;
    - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;
    - deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea 
bunurilor aflate în gestiunea sa;
    - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în 
evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.
    De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, 
numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din 
gestiune.
    Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător 
de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere. Semnarea 
declaraţiei de către gestionar se face în faţa comisiei de inventariere;
    b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce 
urmează a fi inventariate;
    c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în 
prezenţa gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaţiunile de 
inventariere şi se părăseşte gestiunea.
    Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o 
singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai 
multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie 
să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului 
în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când 
inventarierea nu se termină într-o singură zi. La reluarea lucrărilor se 
verifică dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va 
consemna într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către 
comisia de inventariere şi de către gestionar, luându-se măsurile 
corespunzătoare.
    Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul 
gestiunii inventariate în locuri special amenajate (fişete, casete, 
dulapuri etc.), încuiate şi sigilate. Preşedintele comisiei de 
inventariere răspunde de operaţiunea de sigilare;
    d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, 
menţionând data la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele 
care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în gestiune, dar 
neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi 
predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii 
să reflecte realitatea;
    e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor 
din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii 
(la gestiunile cu vânzare cu amănuntul);
    f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau 
de cântărire au fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare;
    g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data şi ora fixate 
pentru începerea operaţiunilor de inventariere, comisia de inventariere 
sigilează gestiunea şi comunică aceasta comisiei centrale sau 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are 
obligaţia gestionării entităţii, conform procedurilor proprii privind 
inventarierea. Aceste persoane au obligaţia să îl încunoştinţeze imediat, 
în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie să se 
efectueze, indicând locul, ziua şi ora fixate pentru începerea 
operaţiunilor de inventariere.
    Dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data şi 
ora fixate, inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere 
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în prezenţa reprezentantului său legal sau a altei persoane, numită prin 
decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.
    9. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, 
dacă este posibil, să se sisteze operaţiunile de intrareieşire a bunurilor 
supuse inventarierii, luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a 
nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.
    Dacă operaţiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi 
suspendate, trebuie creată o zonă tampon în care să se depoziteze bunurile 
primite în timpul inventarierii sau din care se pot expedia bunurile la 
clienţi, operaţiunile respective efectuându-se numai în prezenţa comisiei 
de inventariere, care va menţiona pe documentele respective "primit în 
timpul inventarierii" sau "eliberat în timpul inventarierii", după caz, în 
scopul evitării inventarierii duble sau a omisiunilor.
    10. Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii 
se afişează la loc vizibil.
    11. Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin 
constatarea existenţei şi apartenenţei acestora la entităţile deţinătoare, 
iar în cazul brevetelor, licenţelor, mărcilor de fabrică şi al altor 
imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenţei acestora pe 
baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare 
a unor drepturi legale.
    12. Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care 
atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit 
legii.
    Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de 
proprietate şi a dosarului tehnic al acestora.
    Construcţiile şi echipamentele speciale cum sunt: reţelele de energie 
electrică, termică, gaze, apă, canal, telecomunicaţii, căile ferate şi 
altele similare se inventariază potrivit regulilor stabilite de 
deţinătorii acestora.
    Imobilizările corporale care în perioada inventarierii se află în 
afara entităţii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule 
etc.), plecate în cursă de lungă durată, maşinile de forţă şi utilajele 
energetice, maşinile, utilajele şi instalaţiile de lucru, aparatele şi 
instalaţiile de măsurare, control şi reglare şi mijloacele de transport 
date pentru reparaţii în afara entităţii se inventariază înaintea ieşirii 
lor temporare din gestiunea entităţii sau prin confirmare scrisă primită 
de la entitatea unde acestea se găsesc, potrivit procedurilor proprii 
aprobate.
    13. În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi
corporale, aflate în curs de execuţie, se menţionează pentru fiecare 
obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului 
şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii 
din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul 
lucrărilor realizate la data inventarierii. Materialele şi utilajele 
primite de la beneficiari pentru montaj şi neîncorporate în lucrări se 
inventariază separat.
    14. Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-
au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu 
în liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrările de investiţii 
care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste 
de inventariere distincte, menţionându-se cauzele sistării sau 
abandonării, aprobarea de sistare ori abandonare şi măsurile ce se propun 
în legătură cu aceste lucrări.
    15. - (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, 
cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje 
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originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi menţionat 
şi în listele de inventariere respective.
    (2) La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin 
transvazare şi măsurare, conţinutul vaselor - stabilit în funcţie de 
volum, densitate, compoziţie etc. - se verifică prin scoaterea de probe 
din aceste vase, ţinându-se seama de densitate, compoziţie şi de alte 
caracteristici ale lichidelor, care se constată fie organoleptic, fie prin 
măsurare sau probe de laborator, după caz.
    (3) Materialele de masă ca: ciment, oţel beton, produse de carieră şi 
balastieră, produse agricole şi alte materiale similare, ale căror
cântărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la 
degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule 
tehnice.
    (4) În listele de inventariere a materialelor prevăzute la alineatele 
precedente se menţionează modul în care s-a făcut inventarierea, precum şi 
datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.
    16. Bunurile din domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, date în administrare, concesionate sau 
închiriate instituţiilor publice, societăţilor/companiilor naţionale şi 
regiilor autonome potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în listele 
de inventariere distincte în cadrul acestor unităţi.
    17. Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii 
(echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază şi se trec 
în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care 
răspund de păstrarea lor. În cadrul evidenţierii acestora pe formaţii şi 
locuri de muncă, bunurile vor fi centralizate şi comparate cu datele din 
evidenţa tehnico-operativă, precum şi cu cele din evidenţa contabilă.
    Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu 
prioritate, fără a se stânjeni consumul/comercializarea imediată a
acestora.
    Comisia de inventariere are obligaţia să controleze toate locurile în 
care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.
    18. Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de
inventariere, care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe 
gestiuni şi pe categorii de bunuri.
    19. - (1) Bunurile existente în entitate şi aparţinând altor entităţi 
(închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în custodie, 
primite în vederea vânzării în regim de consignaţie, spre prelucrare etc.) 
se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele 
de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu 
privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului 
de livrare, precum şi alte informaţii utile.
    Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se 
trimit şi persoanei fizice sau juridice, române ori străine, după caz, 
căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul 
bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea listelor de inventariere.
    În caz de nepotriviri, entitatea deţinătoare este obligată să 
clarifice situaţia diferenţelor respective şi să comunice constatările 
sale persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin bunurile respective, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării.
    (2) Societăţile de leasing trebuie să solicite utilizatorilor 
furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul 
contractelor de leasing. În baza datelor cuprinse în aceste liste,
societatea de leasing poate calcula şi înregistra ajustări pentru 
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deprecierea imobilizărilor sau a creanţelor imobilizate, după caz.
    În cazul în care listele de inventariere nu sunt furnizate de către 
locatar, societatea de leasing va putea constitui ajustări pentru 
deprecierea bunurilor respective, pe baza preţurilor de piaţă disponibile 
la data inventarierii, ţinând seama de caracteristicile bunului ce face 
obiectul leasingului (an de fabricaţie, durata de viaţă).
    Pentru verificarea exactităţii informaţiilor primite, societăţile de 
leasing pot întreprinde verificări faptice la locatari, potrivit 
procedurilor proprii.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la prezentul punct, entităţile
deţinătoare ale bunurilor sunt obligate să efectueze inventarierea şi să 
trimită spre confirmare listele de inventariere, după cum proprietarii 
acelor bunuri sunt obligaţi să ceară confirmarea privind bunurile 
existente la terţi. Neprimirea confirmării privind bunurile existente la 
terţi nu reprezintă confirmare tacită.
    20. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără 
mişcare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, 
precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se 
întocmesc liste de inventariere distincte sau situaţii analitice separate, 
după caz.
    21. Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite 
omiterea ori inventarierea de două sau de mai multe ori a aceloraşi 
bunuri.
    22. Bunurile aflate în expediţie se inventariază de către entităţile 
furnizoare, iar bunurile achiziţionate aflate în curs de aprovizionare se 
inventariază de entitatea cumpărătoare şi se înscriu în liste de 
inventariere distincte.
    23. - (1) Înainte de începerea inventarierii produselor în curs de 
execuţie şi a semifabricatelor din producţia proprie, este necesar:
    - să se predea la magazii şi la depozite, pe baza documentelor, toate 
produsele şi semifabricatele a căror prelucrare a fost terminată;
    - să se colecteze din secţii sau ateliere toate produsele reziduale şi 
deşeurile, întocmindu-se documentele de constatare;
    - să se întocmească documentele de constatare şi să se clarifice 
situaţia semifabricatelor a căror utilizare este îndoielnică.
    (2) În cazul produselor în curs de execuţie se inventariază atât 
produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării 
impuse de procesul tehnologic de producţie, cât şi produsele care, deşi au 
fost terminate, nu au trecut toate probele de recepţionare tehnică sau nu 
au fost completate cu toate piesele şi accesoriile lor.
    24. Inventarierea se efectuează, de asemenea, pentru lucrările şi 
serviciile în curs de execuţie sau neterminate.
    25. - (1) Materiile prime, materialele, piesele de schimb, 
semifabricatele etc., aflate în secţiile de producţie şi nesupuse 
prelucrării, nu se consideră produse în curs de execuţie. Acestea se 
inventariază separat şi se repun în conturile din care provin, diminuându-
se cheltuielile, iar după terminarea inventarierii acestora se evidenţiază 
în conturile iniţiale de cheltuieli.
    (2) Inventarierea produselor, lucrărilor şi serviciilor în curs de 
execuţie din cadrul secţiilor auxiliare se face prin stabilirea stadiului 
de executare a acestora.
    26. La entităţile care au activitate de construcţii-montaj, pe baza 
constatării la faţa locului, se includ în liste de inventariere distincte, 
pe categorii de lucrări şi părţi de elemente de construcţii la care n-a 
fost executat întregul volum de lucrări prevăzute în devize, respectiv 
lucrări executate (terminate), dar nerecepţionate de către beneficiar, 
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denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de
execuţie, potrivit valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi 
în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.
    27. Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate sau de 
reparaţii ale clădirilor, instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, 
mijloacelor de transport şi ale altor bunuri se face prin verificarea la 
faţa locului a stadiului fizic al lucrărilor. Astfel de lucrări se
consemnează într-o listă de inventariere distinctă, în care se indică 
denumirea obiectului supus modernizării sau reparaţiei şi valoarea
determinată potrivit costului de deviz şi celui efectiv al lucrărilor 
executate.
    28. - (1) Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse 
verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi 
creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea 
valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de 
cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei 
proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la 
prezentele norme şi se sancţionează potrivit legii.
    (2) În situaţia entităţilor care efectuează decontarea creanţelor şi 
obligaţiilor pe bază de deconturi interne sau deconturi externe periodice 
confirmate de către parteneri, aceste documente pot ţine locul extraselor 
de cont confirmate.
    29. - (1) Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la 
ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte 
valori aflate în casieria entităţilor se inventariază în conformitate cu 
prevederile legale.
    (2) Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile 
Trezoreriei Statului se inventariază prin confruntarea soldurilor din 
extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entităţii.
    În acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din 
ultima zi bancară, puse la dispoziţie de instituţiile de credit şi
unităţile Trezoreriei Statului, vor purta ştampila oficială a acestora.
    În cazul entităţilor care, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, 
republicată, au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul 
calendaristic, sunt avute în vedere informaţiile aferente ultimei zile a 
exerciţiului financiar astfel ales.
    (3) Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria entităţii se 
inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după 
înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind 
exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu 
monetarul şi cu cele din contabilitate.
    30. Inventarierea titlurilor pe termen scurt şi lung se efectuează pe 
baza documentelor care atestă deţinerea acestora (registrul acţionarilor, 
documente care au stat la baza achiziţiei sau primirii cu titlu gratuit) 
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    31. - (1) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a 
timbrelor fiscale, a tichetelor de călătorie, a tichetelor de masă, a 
tichetelor cadou, a tichetelor de creşă, a tichetelor de vacanţă, a 
bonurilor cantităţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, 
expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală, cu excepţia 
timbrelor cu valoare filatelică. Pentru bunurile de această natură, 
constatate fără utilitate (expirate, deteriorate), se întocmesc liste de 
inventariere distincte.
    (2) Inventarierea timbrelor filatelice se efectuează potrivit 
procedurii elaborate în acest scop de către administratorii entităţilor 
care le au în evidenţă.
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    32. Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii, se verifică realitatea 
soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se fac 
cereri de confirmare, care se vor ataşa la listele respective după
primirea confirmării.
    33. Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să 
menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost 
inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De 
asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. În acest caz, comisia de inventariere este 
obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor 
menţiona la sfârşitul listelor de inventariere.
    Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către 
preşedintele şi membrii comisiei de inventariere, de către gestionar, 
precum şi de către specialişti solicitaţi de către preşedintele comisiei 
de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor 
inventariate.
    În cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de 
inventariere se semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-
primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul 
predător, cât şi de către cel primitor.
    34. - (1) Completarea listelor de inventariere se efectuează fie 
folosind sistemul informatic de prelucrare automată a datelor, fie prin 
înscrierea elementelor de active identificate, fără spaţii libere şi fără 
ştersături, conform procedurilor interne aprobate.
    Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model în 
anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008
privind documentele financiar-contabile.
    (2) În cazul imobilizărilor corporale, precum şi al celorlalte
elemente de natura activelor pentru care există constituite ajustări 
pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, în listele de 
inventariere se înscrie valoarea de înregistrare în contabilitate a 
acestora, mai puţin ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare 
înregistrate până la data inventarierii, care se compară cu valoarea lor 
actuală, stabilită cu ocazia inventarierii, pe bază de constatări faptice.
    (3) În situaţia în care elementele de natura activelor sunt 
inventariate prin metode de identificare electronică (de exemplu: cititor 
de cod de bare etc.), datele fiind transmise direct în sistemul informatic 
financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul 
informatic. Se vor edita listele complete cu toate poziţiile inventariate 
sau în mod selectiv numai pentru acele poziţii, repere unde se constată 
diferenţe cantitative sau valorice (deprecieri), după caz.
    În cazul în care se editează liste de inventariere care cuprind numai 
poziţiile (reperele) la care se constată diferenţe cantitative sau
valorice, listele complete de inventariere se păstrează pe suport 
magnetic, pe durata legală de păstrare a documentelor. În astfel de 
situaţii, evaluarea bunurilor în vederea stabilirii eventualelor ajustări 
se efectuează prin analiza şi evaluarea tuturor elementelor inventariate, 
nu numai a celor la care s-au constatat diferenţe cantitative.
    Inventarierile parţiale, precum şi inventarierile efectuate în cursul 
anului, atunci când entitatea efectuează mai multe inventarieri, se 
efectuează cu respectarea prezentelor norme, mai puţin completarea
"Registrului-inventar" (cod 14-1-2), care se efectuează cu ocazia 
inventarierii anuale.
    (4) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au 
substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmesc 
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situaţii analitice distincte. Totalul situaţiilor analitice astfel
întocmite se verifică cu soldurile conturilor sintetice corespunzătoare, 
care se preiau în "Registrul-inventar" (cod 14-1-2).
    35. - (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea 
datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele 
din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate.
    (2) Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la 
o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a 
soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile
descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se 
procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea 
cantităţilor consemnate în listele de inventariere cu evidenţa tehnico-
operativă pentru fiecare poziţie.
    36. - (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit 
prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, precum şi ale 
prezentelor norme.
    (2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenţei 
metodelor, potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare trebuie 
menţinute, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
    37. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul 
prudenţei, potrivit căruia se ţine seama de toate ajustările de valoare 
datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    În cazul în care se constată că valoarea de inventar este mai mare 
decât valoarea cu care acesta este evidenţiat în contabilitate, în listele 
de inventariere se înscriu valorile din contabilitate.
    În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât 
valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea 
de inventar.
    38. Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat 
deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite distinct comisia de 
inventariere face propuneri de ajustări pentru depreciere sau ajustări 
pentru pierdere de valoare, după caz, ori de înregistrare a unor 
amortizări suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale 
imobilizărilor amortizabile), acolo unde este cazul, arătând totodată 
cauzele care au determinat aceste deprecieri.
    39. Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate la 
bunuri, precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de 
prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, comisia de inventariere 
solicită explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea 
gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanţelor.
    Pe baza explicaţiilor primite şi a documentelor analizate, comisia de 
inventariere stabileşte natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor şi 
deprecierilor constatate, precum şi natura plusurilor, propunând, în 
conformitate cu dispoziţiile legale, modul de regularizare a diferenţelor 
dintre datele din contabilitate şi cele faptice, rezultate în urma
inventarierii.
    40. - (1) În situaţia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile 
respective se evaluează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) În cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, 
administratorii trebuie să impută persoanelor vinovate bunurile lipsă la 
valoarea lor de înlocuire.
    Prin valoare de înlocuire, în sensul prezentelor norme, se înţelege 
costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură
similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei, care
cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele 
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nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare şi 
alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate 
sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. În cazul bunurilor 
constatate lipsă, ce urmează a fi imputate, care nu pot fi cumpărate de pe 
piaţă, valoarea de imputare se stabileşte de către o comisie formată din 
specialişti în domeniul respectiv.
    (3) La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în 
gestiune nu sunt considerate infracţiuni, se are în vedere posibilitatea 
compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
    - să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, 
din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, 
desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;
    - diferenţele constatate în plus sau în minus să se refere la aceeaşi 
perioadă de gestiune şi la aceeaşi gestiune.
    (4) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că 
lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din 
degradarea bunurilor respective datorată vinovăţiei persoanelor care 
răspund de gestionarea acestor bunuri.
    (5) Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori 
materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de 
confuzie se aprobă anual de către administratori, ordonatorii de credite 
sau persoana care are obligaţia gestionării şi servesc pentru uz intern în 
cadrul entităţilor respective.
    Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile şi 
lipsurile constatate.
    În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-
au constatat plusuri, sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la 
compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea 
egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenţei în plus. 
Această eliminare se face începând cu sorturile care au preţurile unitare 
cele mai scăzute, în ordine crescătoare.
    În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-
au constatat lipsuri, sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la 
compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la 
stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a cantităţii 
care depăşeşte totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face 
începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute, în 
ordine crescătoare.
    41. - (1) Pentru bunurile la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul 
compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, 
scăzămintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsă 
sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus.
    În această situaţie, cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la 
bunurile la care s-au constatat lipsurile.
    Dacă în urma aplicării scăzămintelor respective mai rămân diferenţe 
cantitative în minus, cotele de scăzăminte se pot aplica şi asupra
celorlalte bunuri admise în compensare, la care s-au constatat plusuri sau 
la care nu au rezultat diferenţe.
    Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor 
cotelor de scăzăminte, reprezentând prejudiciu pentru entitate, se
recuperează de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispoziţiile 
legale.
    (2) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele 
stabilite intern nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea
existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora.
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    De asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplică automat, acestea 
fiind considerate limite maxime.
    (3) Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate 
de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de înlocuire, 
aşa cum a fost definită în prezentele norme.
    42. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de 
inventariere într-un proces-verbal.
    Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, 
în principal, următoarele elemente: data întocmirii, numele şi prenumele 
membrilor comisiei de inventariere, numărul şi data deciziei de numire a 
comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, 
data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, rezultatele 
inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele 
plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi 
propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, 
fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată 
şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic, 
propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv 
din evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a 
materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a 
unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, 
asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi alte aspecte 
legate de activitatea gestiunii inventariate.
    43. Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de 
inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data 
încheierii operaţiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului 
de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entităţii. Acesta, cu 
avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al 
conducătorului compartimentului juridic, decide asupra soluţionării 
propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    44. - (1) "Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil 
obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natura 
lor, conform posturilor din bilanţ.
    Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere, 
procesele-verbale de inventariere şi situaţiile analitice, după caz, care 
justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ.
    (2) În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele 
rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările sau 
ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii 
exerciţiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în 
registrul-inventar. Operaţiunea de actualizare a datelor rezultate din 
inventariere se va efectua astfel încât la sfârşitul exerciţiului 
financiar să fie reflectată situaţia reală a elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    (3) Completarea registrului-inventar se efectuează în momentul în care 
se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilanţiere, inclusiv cele 
aferente impozitului pe profit, şi ajustările pentru depreciere sau 
pierdere de valoare, după caz.
    Registrul-inventar poate fi adaptat în funcţie de specificul şi 
necesităţile entităţilor, cu condiţia respectării conţinutului minim de 
informaţii prevăzut pentru acesta.
    45. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa 
tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data 
aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, 
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ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.
    Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit 
prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile.
    (2) Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare întocmite 
la finele exerciţiului financiar se întocmeşte bilanţul, parte componentă 
a situaţiilor financiare anuale, ale cărui posturi trebuie să corespundă 
cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
stabilită pe baza inventarului.
    46. - (1) Prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, şi ale 
reglementărilor contabile aplicabile referitoare la obligativitatea 
corelării datelor din bilanţ cu datele înregistrate în contabilitate, puse 
de acord cu situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii stabilită pe baza inventarului, se aplică şi 
instituţiilor publice.
    Bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice se inventariază 
anual, cu excepţia clădirilor, construcţiilor speciale şi a celorlalte 
bunuri aflate în gestiunea misiunilor diplomatice şi a oficiilor 
consulare, care se inventariază o dată la 3 ani.
    Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil, a 
fondurilor de carte, a valorilor de muzeu şi a recuzitei în cadrul
instituţiilor artistice de spectacole se face în condiţiile şi la 
termenele stabilite prin norme elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În funcţie de specificul activităţii unor entităţi, ministerele şi 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ai 
căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite pot 
elabora norme proprii privind inventarierea unor bunuri cu caracter 
specific aflate în administrare, inclusiv pentru stabilirea unor excepţii 
de la regula generală de inventariere, care sunt avizate de Ministerul 
Finanţelor Publice.
    (3) Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se 
înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă. Lipsurile imputabile 
se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de înlocuire,
determinată potrivit prezentelor norme.
    Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează în 
contabilitate la costul de achiziţie al acestora, în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile, în funcţie de preţul pieţei la data 
constatării sau de costul de achiziţie al bunurilor similare.
    Pentru lipsuri, sustrageri şi orice ale fapte care produc pagube ce 
constituie infracţiuni, ordonatorul de credite este obligat să sesizeze 
organele de urmărire penală în condiţiile şi la termenele stabilite de 
lege.
    Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, 
precum şi debitorii deveniţi insolvabili se evidenţiază în contabilitate 
în conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora, pe fiecare
debitor, urmărindu-se recuperarea lor potrivit legii.
    Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei 
unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite 
respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.
    Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii numerarului din 
casieriile instituţiilor publice se varsă la bugetul din care este
finanţată instituţia publică, paragraful bugetar "Alte venituri".

                              -------------
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CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**)
(Legea nr. 53/2003)
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011
Data intrarii in vigoare : 18 mai 2011

Forma actualizata valabila la data de : 21 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 16 martie 2018 pana la 22 
martie 2018

──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a CODULUI MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Rep. 1) 
din Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 la data de 21 martie 2018 
este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor 
aduse de către: LEGEA nr. 147 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 
2012***); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 mai 2012; 
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 77 din 24 iunie 2014; LEGEA nr. 
171 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015; LEGEA nr. 97 
din 7 mai 2015; DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015; DECIZIA nr. 814 din 
24 noiembrie 2015; DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016; LEGEA nr. 57 din 11 
aprilie 2016; LEGEA nr. 176 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 220 din 17 
noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017; DECIZIA nr. 
759 din 23 noiembrie 2017; LEGEA nr. 64 din 12 martie 2018.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
    **) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, 
dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost 
modificată şi completată prin:
    -  Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
    -  Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
    -  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
    -  Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 
27 iulie 2005, cu modificările ulterioare;
    -  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
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    -  Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
    -  Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;
    -  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea 
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 
167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 
din 14 mai 2009;
    -  Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 
276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
    -  Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi 
asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 195 din 29 martie 2010.

──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 
ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013, 
Legea nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 
30 mai 2012, care determină modificări şi asupra altor acte normative, 
intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, cu câteva excepţii.
──────────
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    CAP. I
    Domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul 
în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul 
raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.
    (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin 
legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii 
specifice derogatorii.

    ART. 2
    Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică:
    a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care 
prestează muncă în România;
    b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi 
care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte 
încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia 
statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă 
este mai favorabilă;
    c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual 
de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul 
României;
    d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează 
cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile 
legii;
    e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie 
la locul de muncă;
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    f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice;
    g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

    CAP. II
    Principii fundamentale
    ART. 3
    (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la 
muncă nu poate fi îngrădit.
    (2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a 
profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.
    (3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-
un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
    (4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor 
alin. (1)-(3) este nul de drept.

    ART. 4
    (1) Munca forţată este interzisă.
    (2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus 
unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat 
consimţământul în mod liber.
    (3) Nu constituie muncă forţată munca sau activitatea impusă de 
autorităţile publice:
    a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);

──────────
    **) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace 
a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază 
de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1.155 din 20 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.
──────────
    b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civice stabilite prin lege;
    c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, rămasă 
definitivă, în condiţiile legii;
    d) în caz de forţă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau 
pericol de catastrofe precum: incendii, inundaţii, cutremure, epidemii sau 
epizootii violente, invazii de animale sau insecte şi, în general, în 
toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de 
existenţă ale ansamblului populaţiei ori ale unei părţi a acesteia.

    ART. 5
    (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii 
de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
    (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, 
bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 
vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
    (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, 
deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe 
dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
    (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în 
mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care 
produc efectele unei discriminări directe.
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    ART. 6
    (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de 
muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de 
securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a 
conştiinţei sale, fără nicio discriminare.
    (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute 
dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
    (3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice 
discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi 
condiţiile de remunerare.

    ART. 7
    Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea 
drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale, economice şi 
sociale.

    ART. 8
    (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al 
bunei-credinţe.
    (2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la 
raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în 
condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.

    ART. 9
    Cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele 
membre ale Uniunii Europene, precum şi în oricare alt stat, cu respectarea 
normelor dreptului internaţional al muncii şi a tratatelor bilaterale la 
care România este parte.

    TITLUL II
    Contractul individual de muncă
    CAP. I
    Încheierea contractului individual de muncă
    ART. 10
    Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o 
persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi 
sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul 
unei remuneraţii denumite salariu.

    ART. 11
    Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi 
contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori 
prin contracte colective de muncă.

    ART. 12
    (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
    (2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi 
pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

    ART. 13
    (1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea 
vârstei de 16 ani.
    (2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de 
salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al 
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reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea 
fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt 
periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
    (3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este 
interzisă.
    (4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie 
judecătorească este interzisă.
    (5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau 
periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri 
de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 14
    (1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înţelege persoana 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă 
pe bază de contract individual de muncă.
    (2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în 
calitate de angajator, din momentul dobândirii personalităţii juridice.
    (3) Persoana fizică dobândeşte capacitatea de a încheia contracte 
individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii 
capacităţii depline de exerciţiu.

    ART. 15
    Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui 
contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei 
activităţi ilicite ori imorale.

    ART. 15^1
    În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

    a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului 
individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii 
activităţii;
    b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de 
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua 
anterioară începerii activităţii;
    c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are 
contractul individual de muncă suspendat;
    d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru 
stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

 (la 07-08-2017 Capitolul I  din  Titlul II  a fost completat de Punctul 
1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 2017) 

    ART. 16
    (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului 
părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii 
de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de 
muncă în formă scrisă revine angajatorului.
    (2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se 
înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se 
transmite inspectoratului teritorial de muncă.
    (3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să 
înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
    (4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a 
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contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează 
activitate în acel loc. 
    (5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă 
constituie vechime în muncă.
    (6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea 
în muncă.
    (7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare 
profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156.

 (la 07-08-2017 Articolul 16 din Capitolul I , Titlul II  a fost modificat 
de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 
2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 2017) 

    ART. 17
    (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de 
muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în 
vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele 
esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le 
modifice.
    (2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării 
sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul 
semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după 
caz.
    (3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, 
va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:
    a) identitatea părţilor;
    b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea 
ca salariatul să muncească în diverse locuri;
    c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
    d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din 
România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea 
atribuţiilor postului;
    e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului 
aplicabile la nivelul angajatorului;
    f) riscurile specifice postului;
    g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
    h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui 
contract de muncă temporară, durata acestora;
    i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
    j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante 
şi durata acestuia;
    k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor 
salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul 
are dreptul;
    l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
    m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează 
condiţiile de muncă ale salariatului;
    n) durata perioadei de probă.

    (4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se 
regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.
    (5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) 
în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea 
unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu 
excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod 
expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
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 (la 07-08-2017 Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul I , Titlul II  
a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 
din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 
2017) 

    (6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual 
de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform
propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).
    (7) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil 
încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate interveni 
un contract de confidenţialitate.

    ART. 18
    (1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori 
salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în 
străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, 
înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum şi 
informaţii referitoare la:
    a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în 
străinătate;
    b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi 
modalităţile de plată;
    c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării 
activităţii în străinătate;
    d) condiţiile de climă;
    e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
    f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol 
viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
    g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) trebuie să 
se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) se completează prin legi speciale care 
reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.

    ART. 19
    În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare 
prevăzută la art. 17 şi 18, persoana selectată în vederea angajării ori 
salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de 
la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească 
competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe 
care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei
de informare.

    ART. 20
    (1) În afara clauzelor esenţiale prevăzute la art. 17, între părţi pot 
fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze 
specifice.
    (2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie 
limitativă:
    a) clauza cu privire la formarea profesională;
    b) clauza de neconcurenţă;
    c) clauza de mobilitate;
    d) clauza de confidenţialitate.
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    ART. 21
    (1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul 
executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză 
de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea 
contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o 
activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, 
în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul 
se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă.
    (2) Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în 
cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret 
activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării 
contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare, perioada 
pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în
favoarea cărora se interzice prestarea activităţii, precum şi aria
geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.
    (3) Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului nu este 
de natură salarială, se negociază şi este de cel puţin 50% din media 
veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni 
anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul 
în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, 
din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata 
contractului.
    (4) Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de 
angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se
impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.

    ART. 22
    (1) Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o
perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de 
muncă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care 
încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c), e), f), g) şi 
i), ori a intervenit din iniţiativa angajatorului pentru motive care nu 
ţin de persoana salariatului.

    ART. 23
    (1) Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod 
absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o 
deţine.
    (2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de 
muncă instanţa competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurenţă.

    ART. 24
    În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a clauzei de neconcurenţă 
salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi, după caz, la 
daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs 
angajatorului.

    ART. 25
    (1) Prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de 
muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea 
obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc 
stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii 
suplimentare în bani sau în natură.
    (2) Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile 
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prestaţiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul
individual de muncă.

    ART. 26
    (1) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată 
durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu 
transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul
executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, 
în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.
    (2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage 
obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.

    ART. 27
    (1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui 
certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru 
prestarea acelei munci.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului 
individual de muncă.
    (3) Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical, 
precum şi sancţiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau 
schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical sunt
stabilite prin legi speciale.
    (4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este 
interzisă.
    (5) La angajarea în domeniile sănătate, alimentaţie publică, educaţie 
şi în alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita şi teste 
medicale specifice.

    ART. 28
    Certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii:
    a) la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, 
pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi 
de un an, în celelalte situaţii;
    b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă 
activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă;
    c) la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract 
de muncă temporară;
    d) în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în 
situaţia în care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesii, precum 
şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
    e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la 
factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului
Sănătăţii;
    f) periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de 
transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, 
la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de 
copii, în unităţi sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului 
Sănătăţii;
    g) periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de 
risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi 
stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de 
muncă.

    ART. 29
    (1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea
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prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care 
solicită angajarea.
    (2) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută 
la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în 
statutul de personal - profesional sau disciplinar - şi în regulamentul 
intern, în măsura în care legea nu dispune altfel.
    (3) Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei 
care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor 
nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa 
postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.
    (4) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care 
solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la 
activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu 
încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză.

    ART. 30
    (1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi 
la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz.
    (2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la 
concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi prevăzute la alin. 
(1).
    (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui 
post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se 
face prin examen.
    (4) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a 
concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre 
a Guvernului.

    ART. 31
    (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea 
contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de 
cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel 
mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor 
cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de 
maximum 30 de zile calendaristice.
    (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul 
individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără 
preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară 
motivarea acesteia.
    (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate 
drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în 
contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi 
în contractul individual de muncă.
    (5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 
luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac
excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi 
speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează
obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de 
muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
    (6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se 
reglementează prin lege specială.

    ART. 32
    (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi 
stabilită decât o singură perioadă de probă.
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    (2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de 
probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o 
nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc 
de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.
    (3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.

    ART. 33
    Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai 
multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni.

    ART. 34
    (1) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general 
de evidenţă a salariaţilor.
    (2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se va înregistra în 
prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei 
rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată 
de la care devine document oficial.
    (3) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se 
transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi 
cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data
angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor 
din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de 
muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de 
suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data 
încetării contractului individual de muncă.
    (4) Registrul general de evidenţă a salariaţilor este păstrat la 
domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la 
dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi care îl 
solicită, în condiţiile legii.
    (5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul 
este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea 
desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în 
meserie şi în specialitate.
    (6) În cazul încetării activităţii angajatorului, registrul general de 
evidenţă a salariaţilor se depune la autoritatea publică competentă, 
potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul 
angajatorului, după caz.
    (7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a 
salariaţilor, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte 
elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului.

    ART. 35
    (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau 
la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă,
beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin 
lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii.

    ART. 36
    Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract 
individual de muncă în baza autorizaţiei de muncă sau a permisului de 
şedere în scop de muncă, eliberată/eliberat potrivit legii.

    CAP. II
    Executarea contractului individual de muncă
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    ART. 37
    Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator 
şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul
contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

    ART. 38
    Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin 
lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile 
recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este 
lovită de nulitate.

    ART. 39
    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la demnitate în muncă;
    f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    g) dreptul la acces la formarea profesională;
    h) dreptul la informare şi consultare;
    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor 
de muncă şi a mediului de muncă;
    j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
    k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
    l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de 
muncă aplicabile.

    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini 
atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul 
intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul 
individual de muncă;
    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea 
atribuţiilor de serviciu;
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii 
în unitate;
    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de 
muncă aplicabile.

    ART. 40
    (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în 
condiţiile legii;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub 
rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de 
serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice
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sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de 
muncă aplicabil şi regulamentului intern;
    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi 
criteriile de evaluare a realizării acestora.

    (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra 
elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în 
vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de 
muncă;
    c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din 
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de 
muncă;
    d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară 
a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin 
divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. 
Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul 
colectiv de muncă aplicabil;
    e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii 
salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial 
drepturile şi interesele acestora;
    f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina 
sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate 
de salariaţi, în condiţiile legii;
    g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să 
opereze înregistrările prevăzute de lege;
    h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de 
salariat a solicitantului;
    i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 
salariaţilor.

    CAP. III
    Modificarea contractului individual de muncă
    ART. 41
    (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin 
acordul părţilor.
    (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului 
individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute de prezentul cod.
    (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare 
dintre următoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condiţiile de muncă;
    e) salariul;
    f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

    ART. 42
    (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin 
delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel 
prevăzut în contractul individual de muncă.
    (2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi
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păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul 
individual de muncă.

    ART. 43
    Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia 
angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini 
corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

    ART. 44
    (1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de 
zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade 
succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul 
salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate 
constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.
    (2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport 
şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile 
prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

    ART. 45
    Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a 
locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în 
scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, 
prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu 
consimţământul scris al salariatului.

    ART. 46
    (1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.
    (2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru 
motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a 
dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.
    (3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai 
în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.
    (4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport 
şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile 
prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

    ART. 47
    (1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul 
la care s-a dispus detaşarea.
    (2) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi 
sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus 
detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.
    (3) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile 
necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi 
îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul 
detaşat.
    (4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte 
integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea 
vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.
    (5) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau 
niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor 
alin. (1) şi (2), salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său 
de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva 
oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a 
obligaţiilor neîndeplinite.
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    ART. 48
    Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără 
consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu 
titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, 
în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

    CAP. IV
    Suspendarea contractului individual de muncă
    ART. 49
    (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de 
drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre 
părţi.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect 
suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de 
natură salarială de către angajator.
    (3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi 
obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea 
sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă 
aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente 
interne.
    (4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza 
unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va 
beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
    (5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a 
contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului
individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.
    (6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă 
toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea 
sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în 
care contractul individual de muncă încetează de drept.

    ART. 50
    Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele 
situaţii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
    c) carantină;
    d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, 
legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu 
prevede altfel;
    e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
    f) forţă majoră;
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile 
Codului de procedură penală;
    h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, 
autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă 
în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori 
atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de 
muncă încetează de drept;
    i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

    ART. 51
    (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa 
salariatului, în următoarele situaţii:
    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, 
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în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 
ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, 
până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    c) concediu paternal;
    d) concediu pentru formare profesională;
    e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor 
profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata 
mandatului;
    f) participarea la grevă.
    g) concediu de acomodare.
    ----------
    Lit. g) a alin. (1) al art. 51 a fost introdusă de art. XII din LEGEA 
nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 
aprilie 2016.

    (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia 
absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, 
precum şi prin regulamentul intern.

    ART. 52
    (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa 
angajatorului în următoarele situaţii:
    a) încetat efectele juridice;*)
──────────
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 261 din 5 mai 2016, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016, s-a admis excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, constatându-se că acestea sunt 
neconstituţionale.
    Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi 
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca 
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de 
la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, 
Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 
drept.
    Prin urmare, în intervalul 7 iulie 2016-21 august 2016, prevederile 
art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au fost 
suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice, în data de 22 august 
2016, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor 
atacate.
──────────

    b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva 
salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale 
incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti*);
──────────
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 279 din 23 aprilie 2015, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015, s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) lit. b) 
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teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, constatându-se că acestea 
sunt neconstituţionale.
    Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi 
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca 
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de 
la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, 
Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 
drept.
    Prin urmare, începând cu data de 2 august 2015, prevederile art. 52 
alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii îşi 
încetează efectele juridice, legiuitorul neintervenind pentru modificarea 
prevederilor atacate.
──────────

    c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără 
încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, 
structurale sau similare;
    c^1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile 
Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului 
judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii 
care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în 
care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii 
împiedică executarea contractului de muncă;
    ----------
    Lit. c^1) a alin. (1) al art. 52 a fost introdusă de pct. 1 al art. 61 
din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 
din 14 august 2013.

    d) pe durata detaşării;
    e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, 
autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată 
nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi 
i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de 
care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.
    (3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive 
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care
depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea 
reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu 
reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care 
a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului 
reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, 
după caz.

    ART. 53
    (1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, 
salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai 
desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul 
de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute 
la art. 52 alin. (3).
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    (2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la 
alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta 
având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

    ART. 54
    Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul 
părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru
interese personale.

    CAP. V
    Încetarea contractului individual de muncă
    ART. 55
    Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile 
şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

    SECŢIUNEA 1
    Încetarea de drept a contractului individual de muncă
    ART. 56
    (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
    a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană 
fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de 
la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;
    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de 
declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a 
angajatorului persoană fizică;
    c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi 
a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării 
deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei 
anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă 
cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei 
medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I 
sau II;

    ----------
    Lit. c) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de pct. 2 al art. I 
din LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
52 din 22 ianuarie 2015.
──────────
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 759 din 23 noiembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 5 februarie 2018, s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c)
teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.
    Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi 
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca 
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de 
la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, 
Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 
drept.
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    Prin urmare, în intervalul 5 februarie 2018-21 martie 2018, 
prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii au fost suspendate de drept, încetându-şi 
efectele juridice, în data de 22 martie 2018, întrucât legiuitorul nu a 
intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
──────────

    d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului 
individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin 
acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de 
salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive 
neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de 
reintegrare;
    f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de 
libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
    g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele
competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru 
exercitarea profesiei;
    h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei 
funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus 
interdicţia;
    i) la data expirării termenului contractului individual de muncă 
încheiat pe durată determinată;
    j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în 
cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.

    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea 
cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în 
termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin 
decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile 
respective în termen de 5 zile lucrătoare.

    ART. 57
    (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru 
încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea 
acestuia.
    (2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce 
efecte pentru viitor.
    (3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin 
îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.
    (4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât 
stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor 
norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, 
aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale 
aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
    (5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual 
de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de 
îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
    (6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor 
acesteia se pot face prin acordul părţilor.
    (7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către
instanţa judecătorească.

    SECŢIUNEA a 2-a
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    Concedierea
    ART. 58
    (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă 
din iniţiativa angajatorului.
    (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana 
salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

    ART. 59
    Este interzisă concedierea salariaţilor:
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 
vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
    b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a 
drepturilor sindicale.

    ART. 60
    (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
    a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin 
certificat medical conform legii;
    b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii 
carantinei;
    c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care 
angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de 
concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până 
la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei 
de 3 ani;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă 
de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni 
intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) încetat efecte juridice;
──────────
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 814 din 24 noiembrie 2015, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015, s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. g) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, constatându-se că acestea sunt 
neconstituţionale.
    Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi 
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca 
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de 
la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, 
Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 
drept.
    Prin urmare, începând cu data de 6 februarie 2016, prevederile art. 60 
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii îşi încetează 
efectele juridice, legiuitorul neintervenind pentru modificarea 
prevederilor atacate.
──────────

    h) pe durata efectuării concediului de odihnă.
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    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru 
motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau 
a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului
    ART. 61
    Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de 
persoana salariatului în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri 
repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite 
prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă 
aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la 
domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului 
de procedură penală;
    -----------
    Lit. b) a art. 61 a fost modificată de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 
255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 
2013.

    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză 
medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, 
fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile 
corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de 
muncă în care este încadrat.

    ART. 62
    (1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele 
prevăzute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligaţia de a emite 
decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
constatării cauzei concedierii.
    (2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la 
art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu 
respectarea dispoziţiilor art. 247-252.
    (3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, 
trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu 
privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa 
judecătorească la care se contestă.

    ART. 63
    (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor 
abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă 
numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare 
prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod.
    (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. 
d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, 
conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă 
aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

    ART. 64
    (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute 
la art. 61 lit. c) şi d), precum şi în cazul în care contractul individual 
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de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), 
angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă 
vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, 
cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.
    (2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă 
vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul 
agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea 
redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, 
după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.
    (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la 
comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi 
manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.
    (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în 
termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului către 
agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. (2), 
angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
    (5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) 
salariatul beneficiază de o compensaţie, în condiţiile stabilite în 
contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de 
muncă, după caz.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
    ART. 65
    (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe 
motive fără legătură cu persoana acestuia.
    (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o 
cauză reală şi serioasă.

    ART. 66
    Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate 
fi individuală sau colectivă.

    ART. 67
    Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor 
beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de 
compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de 
muncă aplicabil.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi
procedura concedierilor colective
    ART. 68
    (1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă 
de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de 
persoana salariatului, a unui număr de:
    a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are 
încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
    b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează 
are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de 
salariaţi;
    c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează 
are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

Pagina 22



CODUL MUNCII   (A)       24/01/2003 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    (2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, 
potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au 
încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din 
unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu 
condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.

    ART. 69
    (1) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri 
colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul 
ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu 
sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel 
puţin la:
    a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de 
reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;
    b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri 
sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau 
reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.

    (2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru 
a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze 
propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate 
informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:
    a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
    b) motivele care determină concedierea preconizată;
    c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de
concediere;
    d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor 
colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
    e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;
    f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi 
compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform 
dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;
    g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
    h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii 
salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului 
salariaţilor concediaţi.

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru
departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de 
performanţă.
    (4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent 
dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către 
angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra 
angajatorului.
    (5) În situaţia în care decizia care determină concedierile colective 
este luată de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, 
acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
alin. (1) şi (2), de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat 
informaţiile necesare.

    ART. 70
    Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute 
la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei 
teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a
comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.
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    ART. 71
    (1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune 
angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării 
numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile 
calendaristice de la data primirii notificării.
    (2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la 
propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora.

    ART. 72
    (1) În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau 
reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, 
angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are 
obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi 
agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile 
calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate 
informaţiile relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, 
prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi rezultatele consultărilor cu 
sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. (1) 
şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al 
salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la 
care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
    (3) Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării 
prevăzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la 
aceeaşi dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi 
agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
    (4) Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale 
puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncă.
    (5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul 
teritorial de muncă, cu avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de 
muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a 
aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
    (6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în 
termen de 3 zile lucrătoare angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii 
salariaţilor, după caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei
prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la motivele care au stat la 
baza acestei decizii.

    ART. 73
    (1) În perioada prevăzută la art. 72 alin. (1), agenţia teritorială de 
ocupare a forţei de muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate 
de concedierile colective preconizate şi să le comunice în timp util 
angajatorului şi sindicatului ori, după caz, reprezentanţilor 
salariaţilor.
    (2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul 
teritorial de muncă, cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a 
forţei de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de 
concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele 
legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până 
la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 
72 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
    (3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în 
scris angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, 
asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum şi 
despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea 
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perioadei iniţiale prevăzute la art. 72 alin. (1).

    ART. 74
    (1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, 
salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi
reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără 
examen, concurs sau perioadă de probă.
    (2) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau 
aceleaşi activităţi, angajatorul va transmite salariaţilor care au fost 
concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleaşi 
condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă, prin care sunt 
informaţi asupra reluării activităţii.
    (3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile 
calendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. 
(2), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de 
muncă oferit.
    (4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi 
potrivit alin. (2) nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul 
prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate 
face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.
    (5) Prevederile art. 68-73 nu se aplică salariaţilor din instituţiile 
publice şi autorităţile publice.
    (6) Prevederile art. 68-73 nu se aplică în cazul contractelor 
individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepţia 
cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării 
acestor contracte.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Dreptul la preaviz
    ART. 75
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 
şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de 
zile lucrătoare.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în 
temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă.
    (3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual 
de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat 
corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin. (2).

    ART. 76
    Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu:
    a) motivele care determină concedierea;
    b) durata preavizului;
    c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 
alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;
    d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul 
în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă 
vacant, în condiţiile art. 64.

    ART. 77
    Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei
salariatului.

    SECŢIUNEA a 7-a
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    Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
    ART. 78
    Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este 
lovită de nulitate absolută.

    ART. 79
    În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa 
instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia 
de concediere.

    ART. 80
    (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic 
sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la 
plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 
salariatul.
    (2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea 
concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de 
concediere.
    (3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia 
anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă 
va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Demisia
    ART. 81
    (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului 
care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea 
contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.
    (2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. 
Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a 
face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.
    (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
    (4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul 
individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective 
de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare 
pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile 
lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
    (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să 
îşi producă toate efectele.
    (6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual 
de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat 
corespunzător.
    (7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării
termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către 
angajator la termenul respectiv.
    (8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

    CAP. VI
    Contractul individual de muncă pe durată determinată
    ART. 82
    (1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1),
angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile 
prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe 
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durată determinată.
    (2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate 
încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care 
se încheie.
    (3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi 
prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 83, şi după expirarea 
termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada 
realizării unui proiect, program sau unei lucrări.
    (4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte 
individuale de muncă pe durată determinată.
    (5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate 
în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată 
determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată 
mai mare de 12 luni fiecare.

    ART. 83
    Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată 
determinată numai în următoarele cazuri:
    a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de 
muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
    b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii 
angajatorului;
    c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
    d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale 
emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără 
loc de muncă;
    e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data
angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
    f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, 
patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
    g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula 
pensia cu salariul;
    h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru
desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

    ART. 84
    (1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi 
încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.
    (2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată 
determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract 
individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la 
momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului 
individual de muncă al salariatului titular.

    ART. 85
    Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată 
determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:
    a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de 
muncă mai mică de 3 luni;
    b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de 
muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
    c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de 
muncă mai mare de 6 luni;
    d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de 
conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 
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6 luni.

    ART. 86
    (1) Angajatorii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu 
contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de 
muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor 
profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în 
condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ 
afişat la sediul angajatorului.
    (2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se transmite de îndată 
sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

    ART. 87
    (1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu 
contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi trataţi mai 
puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul 
duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în care 
tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
    (2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă 
salariatul al cărui contract individual de muncă este încheiat pe durată 
nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate sau una similară, în 
aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile 
profesionale.
    (3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă 
încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeaşi unitate, se au în 
vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în 
lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

    CAP. VII
    Munca prin agent de muncă temporară
    ART. 88
    (1) Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un 
salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un 
agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului 
pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.
    (2) Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de 
muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la 
dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi 
conducerea acestuia din urmă.
    (3) Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care încheie contracte 
de muncă temporară cu salariaţi temporari, pentru a-i pune la dispoziţia 
utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de 
punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Condiţiile 
de funcţionare a agentului de muncă temporară, precum şi procedura de 
autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub 
supravegherea şi conducerea căreia munceşte temporar un salariat temporar 
pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.
    (5) Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadă în care
salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra 
temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru executarea unei 
sarcini precise şi cu caracter temporar.
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    ART. 89
    Un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară pentru 
executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar, cu excepţia 
cazului prevăzut la art. 93.

    ART. 90
    (1) Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu 
poate fi mai mare de 24 de luni.
    (2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade 
succesive care, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce 
la depăşirea unei perioade de 36 de luni.
    (3) Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi 
prelungită sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face 
obiectul unui act adiţional la acest contract.

    ART. 91
    (1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un 
salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract 
de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă.
    (2) Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:
    a) durata misiunii;
    b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea
necesară, locul executării misiunii şi programul de lucru;
    c) condiţiile concrete de muncă;
    d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care 
salariatul temporar trebuie să le utilizeze;
    e) orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului 
temporar;
    f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă 
temporară, precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul;
    g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar 
pus la dispoziţie de un agent de muncă temporară.

    (3) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator 
a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă.

    ART. 92
    (1) Salariaţii temporari au acces la toate serviciile şi facilităţile 
acordate de utilizator, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai 
acestuia.
    (2) Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea 
cu echipamente individuale de protecţie şi de muncă, cu excepţia situaţiei 
în care prin contractul de punere la dispoziţie dotarea este în sarcina 
agentului de muncă temporară.
    (3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu 
poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, 
care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului 
temporar.
    ----------
    Alin. (3) al art. 92 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 
12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 
ianuarie 2015.

    (4) În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de
salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se 
în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de 
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muncă şi care prestează aceeaşi muncă sau una similară, astfel cum este 
stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul 
utilizatorului.
    ----------
    Alin. (4) al art. 92 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 
12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 
ianuarie 2015.

    ART. 93
    Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, 
dacă urmăreşte să înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract 
de muncă este suspendat ca urmare a participării la grevă.

    ART. 94
    (1) Contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă 
ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară şi salariatul 
temporar, pe durata unei misiuni.
    (2) În contractul de muncă temporară se precizează, în afara 
elementelor prevăzute la art. 17 şi art. 18 alin. (1), condiţiile în care 
urmează să se desfăşoare misiunea, durata misiunii, identitatea şi sediul 
utilizatorului, precum şi cuantumul şi modalităţile remuneraţiei 
salariatului temporar.

    ART. 95
    (1) Contractul de muncă temporară se poate încheia şi pentru mai multe 
misiuni, cu respectarea termenului prevăzut la art. 90 alin. (2).
    (2) Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatul temporar un 
contract de muncă pe durată nedeterminată, situaţie în care în perioada 
dintre două misiuni salariatul temporar se află la dispoziţia agentului de 
muncă temporară.
    (3) Pentru fiecare nouă misiune între părţi se încheie un contract de 
muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la 
art. 94 alin. (2).
    (4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii 
pentru care a fost încheiat sau dacă utilizatorul renunţă la serviciile 
sale înainte de încheierea misiunii, în condiţiile contractului de punere 
la dispoziţie.

    ART. 96
    (1) Pe toată durata misiunii salariatul temporar beneficiază de 
salariul plătit de agentul de muncă temporară.
    (2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se 
stabileşte prin negociere directă cu agentul de muncă temporară şi nu 
poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
    (3) Agentul de muncă temporară este cel care reţine şi virează toate 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariatul temporar către bugetele 
statului şi plăteşte pentru acesta toate contribuţiile datorate în
condiţiile legii.
    (4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la 
care obligaţiile privind plata salariului şi cele privind contribuţiile şi 
impozitele au devenit scadente şi exigibile, iar agentul de muncă 
temporară nu le execută, ele vor fi plătite de utilizator, în baza
solicitării salariatului temporar.
    (5) Utilizatorul care a plătit sumele datorate potrivit alin. (4) se 
subrogă, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar 
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împotriva agentului de muncă temporară.

    ART. 97
    Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de 
probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:
    a) două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă 
temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;
    b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară 
este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni;
    c) 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară 
este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
    d) 20 de zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă
temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
    e) 30 de zile lucrătoare, în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii 
de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare 
de 6 luni.

    ART. 98
    (1) Pe parcursul misiunii utilizatorul răspunde pentru asigurarea 
condiţiilor de muncă pentru salariatul temporar, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
    (2) Utilizatorul va notifica de îndată agentului de muncă temporară 
orice accident de muncă sau îmbolnăvire profesională de care a luat 
cunoştinţă şi a cărei victimă a fost un salariat temporar pus la 
dispoziţie de agentul de muncă temporară.

    ART. 99
    (1) La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu
utilizatorul un contract individual de muncă.
    (2) În cazul în care utilizatorul angajează, după o misiune, un 
salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea 
drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi prevăzute de 
legislaţia muncii.

    ART. 100
    Agentul de muncă temporară care concediază salariatul temporar înainte 
de termenul prevăzut în contractul de muncă temporară, pentru alte motive 
decât cele disciplinare, are obligaţia de a respecta reglementările legale 
privind încetarea contractului individual de muncă pentru motive care nu 
ţin de persoana salariatului.

    ART. 101
    Cu excepţia dispoziţiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul 
capitol, dispoziţiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum 
şi cele ale contractelor colective de muncă aplicabile salariaţilor 
angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la 
utilizator se aplică în egală măsură şi salariaţilor temporari pe durata 
misiunii la acesta.

    ART. 102
    Agenţii de muncă temporară nu percep nicio taxă salariaţilor temporari 
în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către 
utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară.

    CAP. VIII

Pagina 31



CODUL MUNCII   (A)       24/01/2003 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    Contractul individual de muncă cu timp parţial
    ART. 103
    Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore 
normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior 
numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă 
comparabil.

    ART. 104
    (1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin 
contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată 
determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial.
    (2) Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în 
formă scrisă.
    (3) Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din 
aceeaşi unitate, care are acelaşi tip de contract individual de muncă, 
prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului 
angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial, avându-se în 
vedere şi alte considerente, cum ar fi vechimea în muncă şi 
calificarea/aptitudinile profesionale.
    (4) Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeaşi unitate, 
se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

    ART. 105
    (1) Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara 
elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele:
    a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
    b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
    c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de 
forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii 
producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

    (2) În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp 
parţial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se 
consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.

    ART. 106
    (1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură 
de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de 
lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.
    (2) Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv 
lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

    ART. 107
    (1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia 
în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de 
muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă, fie de la un loc de 
muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-
şi mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate.
    (2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la 
apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă, 
pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă 
şi invers. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul 
angajatorului.
    (3) O copie a anunţului prevăzut la alin. (2) se transmite de îndată 
sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
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    (4) Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la 
locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile.

    CAP. IX
    Munca la domiciliu
    ART. 108
    (1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi 
care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe 
care o deţin.
    (2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, 
salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
    (3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu 
munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de 
muncă.

    ART. 109
    Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă 
scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), 
următoarele:
    a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
    b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze 
activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a 
controlului;
    c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la 
domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe 
care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care 
le realizează.

    ART. 110
    (1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile 
recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile 
salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul angajatorului.
    (2) Prin contractele colective de muncă şi/sau prin contractele 
individuale de muncă se pot stabili şi alte condiţii specifice privind 
munca la domiciliu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    TITLUL III
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă
    CAP. I
    Timpul de muncă
    SECŢIUNEA 1
    Durata timpului de muncă
    ART. 111
    Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează 
munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi 
atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în
vigoare.

    ART. 112
    (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a 
timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
    (2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de 
muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.
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    ART. 113
    (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de 
regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
    (2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate 
opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea 
duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

    ART. 114
    (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore 
pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele 
suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu
condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 
4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
    (3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul 
colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de 
muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu 
depăşească 6 luni.
    (4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecţia 
sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, din motive obiective, 
tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot 
prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă stabilite la alin. 
(3), dar pentru perioade de referinţă care în niciun caz să nu depăşească 
12 luni.
    (5) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2)-(4) 
nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de 
suspendare a contractului individual de muncă.
    (6) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică tinerilor care nu au 
împlinit vârsta de 18 ani.

    ART. 115
    (1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se 
poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte 
normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai 
mare de 8 ore.
    (2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o 
perioadă de repaus de 24 de ore.

    ART. 116
    (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul 
săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru 
comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul 
angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul 
intern.
    (2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este 
specificat expres în contractul individual de muncă.

    ART. 117
    Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt 
aduse la cunoştinţă salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.

    ART. 118
    (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu 
acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.
    (2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare 
flexibil a timpului de muncă.
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    (3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două 
perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de 
muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul îşi alege orele 
de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.
    (4) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu
respectarea dispoziţiilor art. 112 şi 114.

    ART. 119
    Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor 
de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de 
începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune 
controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se 
solicită acest lucru.

 (la 07-08-2017 Articolul 119 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul III  
a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 
din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 
2017) 

    SECŢIUNEA a 2-a
    Munca suplimentară
    ART. 120
    (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă 
săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară.
    (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul 
salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări 
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 
consecinţelor unui accident.

    ART. 121
    (1) La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă 
suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, după caz.
    (2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit 
prevederilor art. 114 sau 115, după caz, este interzisă, cu excepţia 
cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate 
prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui 
accident.

    ART. 122
    (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în 
următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
    (2) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul 
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
    (3) În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are 
posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate 
orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

    ART. 123
    (1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este 
posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, 
munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la 
salariu corespunzător duratei acesteia.
    (2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute 
la alin. (1), se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului
colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi 
nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.
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    ART. 124
    Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Munca de noapte
    ART. 125
    (1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de 
noapte.
    (2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
    a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din 
timpul său zilnic de lucru;
    b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel 
puţin 30% din timpul său lunar de lucru.

    (3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, 
nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă 
de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu 
privire la repausul săptămânal.
    (4) Durata normală a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a 
căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă 
nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în 
cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul 
colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de 
prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul 
colectiv de muncă încheiat la nivel superior.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), angajatorul este obligat să 
acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani 
a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.
    (6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este 
obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

    ART. 126
    Salariaţii de noapte beneficiază:
    a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a 
zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă 
de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
    b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din 
salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de 
noapte din timpul normal de lucru.

    ART. 127
    (1) Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte în 
condiţiile art. 125 alin. (2) sunt supuşi unui examen medical gratuit 
înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic.
    (2) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea 
acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al 
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 
sănătăţii.
    (3) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de 
sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o 
muncă de zi pentru care sunt apţi.

    ART. 128
    (1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă 
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de noapte.
    (2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate 
să presteze muncă de noapte.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Norma de muncă
    ART. 129
    Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea 
operaţiunilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare 
corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condiţiile unor 
procese tehnologice şi de muncă determinate. Norma de muncă cuprinde 
timpul productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfăşurarea
procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de 
muncă.

    ART. 130
    Norma de muncă se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului 
de producţie sau de alte activităţi ce se normează, sub formă de norme de 
timp, norme de producţie, norme de personal, sferă de atribuţii sau sub 
alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităţi.

    ART. 131
    Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi.

    ART. 132
    Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform 
normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, 
normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea
sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

    CAP. II
    Repausuri periodice
    ART. 133
    Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de 
muncă.

    SECŢIUNEA 1
    Pauza de masă şi repausul zilnic
    ART. 134
    (1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai 
mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în 
condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin 
regulamentul intern.
    (2) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă 
de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de 
muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.
    (3) Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul
colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern, nu se vor include 
în durata zilnică normală a timpului de muncă.

    ART. 135
    (1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care 
nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
    (2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate 
fi mai mic de 8 ore între schimburi.
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    ART. 136
    (1) Muncă în schimburi reprezintă orice mod de organizare a 
programului de lucru, potrivit căruia salariaţii se succed unul pe altul 
la acelaşi post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program 
rotativ, şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând 
pentru salariat necesitatea realizării unei activităţi în intervale orare 
diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin 
contractul individual de muncă.
    (2) Salariat în schimburi reprezintă orice salariat al cărui program 
de lucru se înscrie în cadrul programului de muncă în schimburi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Repausul săptămânal
    ART. 137
    (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă 
sâmbăta şi duminica.
    ----------
    Alin. (1) al art. 137 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 97 
din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.

    (2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar 
prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, 
repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) salariaţii vor beneficia de un 
spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, 
prin contractul individual de muncă.
    (4) În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate 
cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile 
calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu 
acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
    (5) Salariaţii al căror repaus săptămânal se acordă în condiţiile 
alin. (4) au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 
alin. (2).

    ART. 138
    (1) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este 
necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau 
bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau 
pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra 
materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal 
poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor 
lucrări.
    (2) Salariaţii al căror repaus săptămânal a fost suspendat în 
condiţiile alin. (1) au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit 
art. 123 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sărbătorile legale
    ART. 139
    (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

    -  1 şi 2 ianuarie;
    -  24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
    -  prima şi a doua zi de Paşti;
    -  1 mai;
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    -  1 iunie;

 (la 21-11-2016 Alineatul (1)  din  Articolul 139 , Sectiunea a 3-a , 
Capitolul II , Titlul III  a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA 
nr. 220 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 
18 noiembrie 2016) 

    -  prima şi a doua zi de Rusalii;
    -  Adormirea Maicii Domnului;
    -  30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, 
Ocrotitorul României;
    -  1 decembrie;
    -  prima şi a doua zi de Crăciun;
    -  două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, 
declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, 
pentru persoanele aparţinând acestora.
    -  Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;

 (la 16-03-2018 Alineatul (1)  din  Articolul 139 , Sectiunea a 3-a , 
Capitolul II , Titlul III  a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 
64 din 12 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 
martie 2018) 

 (la 16-10-2016 Alineatul (1) din Articolul 139 , Sectiunea a 3-a , 
Capitolul II , Titlul III  a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 
176 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 
octombrie 2016) 

──────────
    *) Notă CTCE:
    Potrivit art. 1 din LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014, se declară ziua de 24 
ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională.
──────────
    (2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

    ART. 140
    Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate 
pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul 
asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei 
cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este
obligatorie.

    ART. 141
    Prevederile art. 139 nu se aplică în locurile de muncă în care
activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de 
producţie sau specificului activităţii.

    ART. 142
    (1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 140, 
precum şi la locurile de muncă prevăzute la art. 141 li se asigură
compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
    (2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile 
libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de
sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic 
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de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul 
normal de lucru.

    ART. 143
    Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte 
zile libere.

    CAP. III
    Concediile
    SECŢIUNEA 1
    Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
    ART. 144
    (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor 
salariaţilor.
    (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul 
vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

    ART. 145
    (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile 
lucrătoare.
    (2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în 
contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor 
colective de muncă aplicabile.
    ----------
    Alin. (2) al art. 145 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA 
nr. 12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 
ianuarie 2015.

    (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere 
plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt 
incluse în durata concediului de odihnă anual.
    (4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de 
incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de 
maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea 
copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
    ----------
    Alin. (4) al art. 145 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA 
nr. 12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 
ianuarie 2015.

    (5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul 
de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea 
copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă 
anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul 
zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară 
de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a 
copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate 
să fie reprogramate.
    ----------
    Alin. (5) al art. 145 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA 
nr. 12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 
ianuarie 2015.

    (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia 
în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, 
pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să 
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acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu 
anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
    ----------
    Alin. (6) al art. 145 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA 
nr. 12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 
ianuarie 2015.

    ART. 146
    (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
    (2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate 
efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea 
dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, 
angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o 
perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut 
dreptul la concediul de odihnă anual.
    (3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este 
permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
    ----------
    Art. 146 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 12 din 20 
ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015.

    ART. 147
    (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau 
vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă 
de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel 
puţin 3 zile lucrătoare.
    (2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă 
suplimentar pentru categoriile de salariaţi prevăzute la alin. (1) se 
stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi va fi de cel 
puţin 3 zile lucrătoare.

    ART. 148
    (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei 
programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea 
sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru 
programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru 
programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului 
calendaristic pentru anul următor.
    (2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu 
care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de 
muncă.
    (3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării 
concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a 
efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.
    (4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi 
(3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de 
zile anterioare efectuării acestuia.
    (5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, 
angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare 
salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile 
lucrătoare de concediu neîntrerupt.

    ART. 149
    Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în 
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perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres 
prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu 
poate fi efectuat.

    ART. 150
    (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o 
indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de 
bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru 
perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
    (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a 
drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni 
anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul 
de zile de concediu.
    (3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator 
cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

    ART. 151
    (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, 
pentru motive obiective.
    (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în 
caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa 
salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de 
a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare 
în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii 
suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

    ART. 152
    (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au 
dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de 
odihnă.
    (2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite 
sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau 
prin regulamentul intern.

    ART. 153
    (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la 
concedii fără plată.
    (2) Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul 
colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Concediile pentru formare profesională
    ART. 154
    (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii 
pentru formare profesională.
    (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără 
plată.

    ART. 155
    (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la 
solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care 
salariatul o urmează din iniţiativa sa.
    (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă 
absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.

    ART. 156
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    (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie 
să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea 
acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare 
profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei 
de formare profesională.
    (2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se 
poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru 
susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru 
susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor 
de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1).

    ART. 157
    (1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a 
asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare 
profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un 
concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 
zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi 
stabilită conform art. 150.
    (3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit 
prevăzut la alin. (1) se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea 
de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată 
angajatorului în condiţiile prevăzute la art. 156 alin. (1).

    ART. 158
    Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din 
durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de 
muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, 
altele decât salariul.

    TITLUL IV
    Salarizarea
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 159
    (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în 
baza contractului individual de muncă.
    (2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă 
fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
    (3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice 
discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici
genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate 
familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

    ART. 160
    Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum 
şi alte adaosuri.

    ART. 161
    Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale 
angajatorilor.

    ART. 162
    (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele 
colective de muncă aplicabile.
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    (2) Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între 
angajator şi salariat.
    (3) Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi 
instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele 
fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor 
sindicale reprezentative.

    ART. 163
    (1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua 
măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
    (2) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor 
salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor 
sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă legătură cu 
interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul.

    CAP. II
    Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
    ART. 164
    (1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. În cazul în 
care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore 
zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea 
salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar 
potrivit programului legal de lucru aprobat.
    (2) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin 
contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe 
ţară.
    (3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut 
lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste 
dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, 
în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din 
motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.
    (4) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la 
cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului.

    ART. 165
    Pentru salariaţii cărora angajatorul, conform contractului colectiv 
sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilităţi, 
suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât 
salariul minim brut pe ţară prevăzut de lege.

    CAP. III
    Plata salariului
    ART. 166
    (1) Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data 
stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de 
muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.
    (2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont 
bancar.
    (3) Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite 
la art. 165, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul 
colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.
    (4) Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia 
poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru 
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repararea prejudiciului produs salariatului.

    ART. 167
    (1) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei 
împuternicite de acesta.
    (2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate 
până la data decesului sunt plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, 
copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă nu există 
niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt 
plătite altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

    ART. 168
    (1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, 
precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează 
efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
    (2) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se 
păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi 
termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.

    ART. 169
    (1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor 
şi condiţiilor prevăzute de lege.
    (2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi 
efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi 
exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă.
    (3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi 
respectată următoarea ordine:
    a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
    b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
    c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
    d) acoperirea altor datorii.

    (4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună 
jumătate din salariul net.

    ART. 170
    Acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau 
semnarea actelor de plată în astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia 
unei renunţări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se 
cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau 
contractuale.

    ART. 171
    (1) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi 
cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în 
parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 
ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
    (2) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) este întrerupt în 
cazul în care intervine o recunoaştere din partea debitorului cu privire 
la drepturile salariale sau derivând din plata salariului.

    CAP. IV
    Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
    ART. 172
    Constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata 
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creanţelor salariale se vor reglementa prin lege specială.

    CAP. V
    Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului 
întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia
    ART. 173
    (1) Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în 
care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor 
părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.
    (2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un 
contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi
transferate integral cesionarului.
    (3) Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale 
acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă 
a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.

    ART. 174
    Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, 
anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanţii 
salariaţilor cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale 
asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

    TITLUL V
    Sănătatea şi securitatea în muncă
    CAP. I
    Reguli generale
    ART. 175
    (1) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea 
salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
    (2) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, 
aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu.
    (3) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii angajatorului.
    (4) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să 
determine, în niciun caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.

    ART. 176
    (1) Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile 
legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum şi 
cu normele şi normativele de protecţie a muncii.
    (2) Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:
    a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor 
angajatorilor;
    b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau 
anumite activităţi;
    c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de 
personal;
    d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor 
organisme speciale de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă.

    ART. 177
    (1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile 
necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv 
pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare 
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şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării 
protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
    (2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. 
(1) se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire:
    a) evitarea riscurilor;
    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
    c) combaterea riscurilor la sursă;
    d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea 
locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de 
producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a 
muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra
sănătăţii;
    e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos 
sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
    g) planificarea prevenirii;
    h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de 
măsurile de protecţie individuală;
    i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor 
corespunzătoare.

    ART. 178
    (1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a 
sănătăţii şi securităţii în muncă.
    (2) În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod 
obligatoriu reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă.
    (3) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă
angajatorul se consultă cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii 
salariaţilor, precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 179
    Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de 
accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii.

    ART. 180
    (1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice 
stabilite de comun acord de către angajator împreună cu comitetul de 
securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul sau, după caz, cu
reprezentanţii salariaţilor.
    (3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în 
cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul 
muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare 
de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de 
începerea efectivă a activităţii.
    (4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin 
modificări ale legislaţiei în domeniu.

    ART. 181
    (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să 
garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.
    (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării 
materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în 
scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
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    (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a 
primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor 
de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor 
în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.

    ART. 182
    (1) Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă instituţia 
abilitată prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricării, 
comercializării, importului ori utilizării cu orice titlu a substanţelor 
şi preparatelor periculoase pentru salariaţi.
    (2) Inspectorul de muncă poate, cu avizul medicului de medicină a 
muncii, să impună angajatorului să solicite organismelor competente, 
contra cost, analize şi expertize asupra unor produse, substanţe sau 
preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaşte compoziţia 
acestora şi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

    CAP. II
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 183
    (1) La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de 
securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea
salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei 
muncii.
    (2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în 
cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat şi cooperatist, 
inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României.

    ART. 184
    (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la 
angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 de 
salariaţi.
    (2) În cazul în care condiţiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau 
periculoase, inspectorul de muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete 
şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 de salariaţi.
    (3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate 
teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate 
în muncă. Numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncă 
aplicabil.
    (4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile 
de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se 
desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.
    (5) În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile specifice ale acestuia vor fi 
îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator.

    ART. 185
    Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin hotărâre a 
Guvernului.

    CAP. III
    Protecţia salariaţilor prin servicii medicale
    ART. 186
    Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul 
medical de medicină a muncii.
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    ART. 187
    (1) Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu 
autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociaţie 
patronală.
    (2) Durata muncii prestate de medicul de medicină a muncii se 
calculează în funcţie de numărul de salariaţi ai angajatorului, potrivit 
legii.

    ART. 188
    (1) Medicul de medicină a muncii este un salariat, atestat în profesia 
sa potrivit legii, titular al unui contract de muncă încheiat cu un 
angajator sau cu o asociaţie patronală.
    (2) Medicul de medicină a muncii este independent în exercitarea 
profesiei sale.

    ART. 189
    (1) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau 
în:
    a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
    b) supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănătate în 
muncă;
    c) asigurarea controlului medical al salariaţilor atât la angajarea în 
muncă, cât şi pe durata executării contractului individual de muncă.

    (2) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicul de medicină a 
muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de muncă sau a 
felului muncii unor salariaţi, determinată de starea de sănătate a
acestora.
    (3) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de 
securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 190
    (1) Medicul de medicină a muncii stabileşte în fiecare an un program 
de activitate pentru îmbunătăţirea mediului de muncă din punct de vedere 
al sănătăţii în muncă pentru fiecare angajator.
    (2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator şi 
sunt supuse avizării comitetului de securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 191
    Prin lege specială vor fi reglementate atribuţiile specifice, modul de 
organizare a activităţii, organismele de control, precum şi statutul 
profesional specific al medicilor de medicină a muncii.

    TITLUL VI
    Formarea profesională
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 192
    (1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective 
principale:
    a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de 
muncă;
    b) obţinerea unei calificări profesionale;
    c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi 
locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia 
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de bază;
    d) reconversia profesională determinată de restructurări 
socioeconomice;
    e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee 
moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;
    f) prevenirea riscului şomajului;
    g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.

    (2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza 
standardelor ocupaţionale.

    ART. 193
    Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele 
forme:
    a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către 
furnizorii de servicii de formare profesională din ţară ori din 
străinătate;
    b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale 
locului de muncă;
    c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
    d) ucenicie organizată la locul de muncă;
    e) formare individualizată;
    f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

    ART. 194
    (1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de 
formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
    a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
    b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

    (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare 
profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către 
angajatori.

    ART. 195
    (1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi 
elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea 
sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
    (2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. 
(1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de 
unitate.
    (3) Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul 
planului de formare profesională.

    ART. 196
    (1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa 
angajatorului sau la iniţiativa salariatului.
    (2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi 
obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte 
aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale 
ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile 
ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi 
fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.

    ART. 197
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    (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare 
profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de 
această participare sunt suportate de către acesta.
    (2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare 
profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata 
formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute.
    (3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare 
profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel 
loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în 
sistemul asigurărilor sociale de stat.

    ART. 198
    (1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare 
profesională, în condiţiile art. 197 alin. (1), nu pot avea iniţiativa 
încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită 
prin act adiţional.
    (2) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea 
angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea 
profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile 
salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act 
adiţional la contractul individual de muncă.
    (3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. 
(1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor 
ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada
nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul 
individual de muncă.
    (4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) revine şi salariaţilor care au 
fost concediaţi în perioada stabilită prin actul adiţional, pentru motive 
disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca 
urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a 
condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o 
infracţiune în legătură cu munca lor, precum şi în cazul în care instanţa 
penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau 
definitiv.

    ART. 199
    (1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa 
participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din 
activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu 
sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
    (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat 
potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. 
Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite 
salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv 
dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

    ART. 200
    Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual 
de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului 
corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea 
profesională.

    CAP. II
    Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
    ART. 201
    Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul 
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de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională.

    ART. 202
    (1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia 
salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de 
angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.
    (2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu 
vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare sau au 
dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la acel 
angajator.
    (3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată 
cuprinsă între 6 luni şi 2 ani.

    ART. 203
    (1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii 
autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificării 
profesionale se stabilesc prin lege specială.

    ART. 204
    (1) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea 
adaptării salariaţilor debutanţi la o funcţie nouă, la un loc de muncă nou 
sau în cadrul unui colectiv nou.
    (2) Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea 
contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în 
funcţia nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condiţiile 
legii.

    ART. 205
    (1) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe 
durată determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.
    (2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională 
salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în 
care acesta poate face faţă funcţiei noi, locului de muncă nou sau
colectivului nou în care urmează să presteze munca.

    ART. 206
    (1) Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul 
contractelor speciale se face de către un formator.
    (2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, 
cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care 
urmează să se realizeze formarea profesională.
    (3) Un formator poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel 
mult 3 salariaţi.
    (4) Exercitarea activităţii de formare profesională se include în 
programul normal de lucru al formatorului.

    ART. 207
    (1) Formatorul are obligaţia de a primi, de a ajuta, de a informa şi 
de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare 
profesională şi de a supraveghea îndeplinirea atribuţiilor de serviciu 
corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.
    (2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare şi 
participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare 
profesională.
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    CAP. III
    Contractul de ucenicie la locul de muncă
    ART. 208
    (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de 
ucenicie.
    (2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul 
individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia:
    a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în 
afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului 
într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;
    b) ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în 
subordinea angajatorului respectiv.

    (3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată 
determinată.

    ART. 209
    (1) Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are 
statut de ucenic.
    (2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi
salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice 
statutului său.

    ART. 210
    Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie se 
reglementează prin lege specială.

    TITLUL VII
    Dialogul social
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 211
    Pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege 
sunt reglementate modalităţile de consultări şi dialog permanent între 
partenerii sociali.

    ART. 212
    (1) Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes 
naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării 
dialogului tripartit la nivel naţional.
    (2) Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social se 
stabilesc prin lege specială.

    ART. 213
    În cadrul ministerelor şi prefecturilor funcţionează, în condiţiile 
legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între 
administraţia publică, sindicate şi patronat.

    CAP. II
    Sindicatele
    ART. 214
    (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în 
continuare organizaţii sindicale, sunt constituite de către salariaţi pe 
baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor 
profesionale, economice şi sociale, precum şi al apărării drepturilor 
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individuale şi colective ale acestora prevăzute în contractele colective 
şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi 
raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, 
tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.
    (2) Constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor se 
reglementează prin lege.

    ART. 215
    Sindicatele participă prin reprezentanţii proprii, în condiţiile 
legii, la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la 
tratative sau acorduri cu autorităţile publice şi cu patronatele, precum 
şi în structurile specifice dialogului social.

    ART. 216
    Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiţiile legii, în 
federaţii, confederaţii sau uniuni teritoriale.

    ART. 217
    Exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor este recunoscut la 
nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor 
garantate prin Constituţie şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului 
cod şi ale legilor speciale.

    ART. 218
    (1) Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice de natură 
a limita drepturile sindicale sau a împiedica exercitarea lor legală.
    (2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinţă al patronilor 
sau al organizaţiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanţii sau 
membrii lor, în constituirea organizaţiilor sindicale sau în exercitarea 
drepturilor lor.

    ART. 219
    La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceştia 
în cadrul conflictelor de muncă, în condiţiile legii.

    ART. 220
    (1) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor 
li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, 
constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor.
    (2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în 
organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive 
ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din 
unitate.
    (3) Alte măsuri de protecţie a celor aleşi în organele de conducere 
ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale şi în contractul colectiv 
de muncă aplicabil.

    CAP. III
    Reprezentanţii salariaţilor
    ART. 221
    (1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi 
şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative 
conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de 
reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.
    (2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale 
a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al
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salariaţilor.
    (3) Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce 
sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

    ART. 222
    (1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au 
capacitate deplină de exerciţiu.
    (2) Numărul de reprezentanţi aleşi ai salariaţilor se stabileşte de 
comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariaţi ai acestuia.
    (3) Durata mandatului reprezentanţilor salariaţilor nu poate fi mai 
mare de 2 ani.

    ART. 223
    Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:
    a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu 
contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern;
    b) să participe la elaborarea regulamentului intern;
    c) să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, 
condiţii de muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, 
precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de 
relaţiile de muncă;
    d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea 
dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil;
    e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii.

    ART. 224
    Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a 
acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în 
cadrul adunării generale a salariaţilor, în condiţiile legii.

    ART. 225
    Numărul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru 
reprezentanţii salariaţilor destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe 
care l-au primit se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau, în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unităţii.

    ART. 226
    Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii salariaţilor nu 
pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care 
l-au primit de la salariaţi.

    CAP. IV
    Patronatul
    ART. 227
    (1) Patronatele, denumite şi organizaţii de angajatori, constituite în 
condiţiile legii, sunt organizaţii ale angajatorilor, autonome, fără 
caracter politic, înfiinţate ca persoane juridice de drept privat, fără 
scop patrimonial.
    (2) Angajatorii se pot asocia în federaţii şi/sau confederaţii ori 
alte structuri asociative, conform legii.

    ART. 228
    Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor, precum şi 
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora sunt reglementate prin 
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lege specială.

    TITLUL VIII
    Contractele colective de muncă
    ART. 229
    (1) Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă 
scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi 
salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de 
cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, 
salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din 
raporturile de muncă.
    (2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu 
excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 21 de 
salariaţi.
    (3) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de 
muncă părţile sunt egale şi libere.
    (4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea 
dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor.

    ART. 230
    Părţile, reprezentarea acestora, precum şi procedura de negociere şi 
de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit 
legii.

    TITLUL IX
    Conflictele de muncă
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 231
    Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi 
angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social 
ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

    ART. 232
    Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se stabileşte prin 
lege specială.

    CAP. II
    Greva
    ART. 233
    Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor 
profesionale, economice şi sociale.

    ART. 234
    (1) Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de 
către salariaţi.
    (2) Participarea salariaţilor la grevă este liberă. Niciun salariat nu 
poate fi constrâns să participe sau să nu participe la o grevă.
    (3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni 
numai în cazurile şi pentru categoriile de salariaţi prevăzute expres de 
lege.

    ART. 235
    Participarea la grevă, precum şi organizarea acesteia cu respectarea 
legii nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor salariaţilor şi nu pot avea 
drept consecinţă sancţionarea disciplinară a salariaţilor grevişti sau a 
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organizatorilor grevei.

    ART. 236
    Modul de exercitare a dreptului de grevă, organizarea, declanşarea şi 
desfăşurarea grevei, procedurile prealabile declanşării grevei, 
suspendarea şi încetarea grevei, precum şi orice alte aspecte legate de 
grevă se reglementează prin lege specială.

    TITLUL X
    Inspecţia Muncii
    ART. 237
    Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor 
de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului 
Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale.

    ART. 238
    Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, 
organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

    ART. 239
    Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin 
lege specială.

    ART. 240
    Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 
252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au 
ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale, inspectorii de muncă vor 
completa registrul unic de control după efectuarea controlului.

    TITLUL XI
    Răspunderea juridică
    CAP. I
    Regulamentul intern
    ART. 241
    Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea 
sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

    ART. 242
    Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de 
dispoziţii:
    a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul 
unităţii;
    b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al 
înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
    c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
    d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor 
individuale ale salariaţilor;
    e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
    f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
    g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
    h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale 
specifice;
    i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.
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    ART. 243
    (1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija 
angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul 
încunoştinţării acestora.
    (2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul 
regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.
    (3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la 
conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de 
muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern.
    (4) Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.

    ART. 244
    Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este 
supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 243.

    ART. 245
    (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la 
dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada 
încălcării unui drept al său.
    (2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul 
intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate 
în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a 
modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

    ART. 246
    (1) Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se 
realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului cod.
    (2) În cazul angajatorilor înfiinţaţi după intrarea în vigoare a 
prezentului cod, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) începe să 
curgă de la data dobândirii personalităţii juridice.

    CAP. II
    Răspunderea disciplinară
    ART. 247
    (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de 
a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de 
câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
    (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care 
constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către 
salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 
ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

    ART. 248
    (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în 
cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
    a) avertismentul scris;
    b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător 
funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate 
depăşi 60 de zile;
    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
    d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei 
de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
    e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
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    (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege 
specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
    (3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni 
de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune 
disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se 
constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

    ART. 249
    (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
    (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o 
singură sancţiune.

    ART. 250
    Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu 
gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în 
vedere următoarele:
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
    b) gradul de vinovăţie a salariatului;
    c) consecinţele abaterii disciplinare;
    d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către 
acesta.

    ART. 251
    (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei 
prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte 
de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
    (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, 
salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către 
angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi 
locul întrevederii.
    (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile 
prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să 
dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
    (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are 
dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să 
ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi 
motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie 
asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al 
sindicatului al cărui membru este.
    ----------
    Alin. (4) al art. 251 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 77 
din 24 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 
2014.

    ART. 252
    (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o 
decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de 
la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar 
nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
    (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod 
obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
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    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul 
intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil care au fost încălcate de salariat;
    c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de 
salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru 
care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată 
cercetarea;
    d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
    e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
    f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

    (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data 
comunicării.
    (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de 
primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la 
domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
    (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la 
instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării.

    CAP. III
    Răspunderea patrimonială
    ART. 253
    (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în 
situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din 
culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 
legătură cu serviciul.
    (2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe
salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti 
competente.
    (3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma 
aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiţiile 
art. 254 şi următoarele.

    ART. 254
    (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale 
produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
    (2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de 
alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele 
care se încadrează în riscul normal al serviciului.
    (3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a 
provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita 
salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, 
recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen 
care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
    (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform 
alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime 
brute pe economie.

    ART. 255
    (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul 
răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a 
contribuit la producerea ei.
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    (2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate 
fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu 
salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este 
cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

    ART. 256
    (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este 
obligat să o restituie.
    (2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu 
mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii 
la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. 
Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit 
valorii acestora de la data plăţii.

    ART. 257
    (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare 
din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea 
angajatorului la care este încadrată în muncă.
    (2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără 
a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în 
cauză jumătate din salariul respectiv.

    ART. 258
    (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte 
ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se 
încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile 
din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori
autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în 
acest scop de către angajatorul păgubit.
    (2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt 
angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcţionar 
public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în 
condiţiile Codului de procedură civilă.

    ART. 259
    În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din 
salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la 
care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa 
executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

    CAP. IV
    Răspunderea contravenţională
    ART. 260
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele 
fapte:
    a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a 
salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;
    b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu 
amendă de la 300 lei la 1.000 lei;
    c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a 
unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să 
muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare 
dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract 
individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei 
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pentru fiecare persoană identificată;
 (la 07-08-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 260 , Capitolul IV 
, Titlul XI  a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 
din 07 august 2017) 

    e^1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de 
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua 
anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare 
persoană identificată;

 (la 07-08-2017 Alineatul (1)  din  Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul 
XI  a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 
august 2017) 

    e^2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are 
contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru 
fiecare persoană identificată;

 (la 07-08-2017 Alineatul (1)  din  Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul 
XI  a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 
august 2017) 

    e^3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru 
stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu 
amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

 (la 07-08-2017 Alineatul (1)  din  Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul 
XI  a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 
august 2017) 

    f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract 
individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
    g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu 
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    h) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 
lei la 20.000 lei;
    i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă 
de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului 
săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul 
în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea 
raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;
    l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu 
amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 
119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către 
angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei
prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru 
fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 
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lei;
    p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 
lei la 2.000 lei.
    q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei.

 (la 07-08-2017 Alineatul (1)  din  Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul 
XI  a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 
august 2017) 

    (1^1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de 
la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)-e^3), 
inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal.

 (la 07-08-2017 Articolul 260  din  Capitolul IV , Titlul XI  a fost 
completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 
august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 2017) 

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
către inspectorii de muncă.
    (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile 
legislaţiei în vigoare.
    (4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la 
alin. (1) lit. e)-e^2), inspectorul de muncă dispune, ca sancţiune 
complementară, sistarea activităţii locului de muncă organizat, supus 
controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecţia Muncii 
şi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea 
prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la 
nivel naţional.

 (la 07-08-2017 Articolul 260  din  Capitolul IV , Titlul XI  a fost 
completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 
august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 2017) 

    (5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii 
contravenţionale aplicate şi după ce demonstrează că a remediat 
deficienţele care au condus la sistarea activităţii: prin încheierea 
contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea 
suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata 
contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor 
salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat
activitate nedeclarată.

 (la 07-08-2017 Articolul 260  din  Capitolul IV , Titlul XI  a fost 
completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 
august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 2017) 

    CAP. V
    Răspunderea penală
    ART. 261
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    Abrogat.
    -------------
    Art. 261 a fost abrogat de pct. 1 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 
187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 
noiembrie 2012.

    ART. 262
    Abrogat.
    -------------
    Art. 262 a fost abrogat de pct. 1 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 
187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 
noiembrie 2012.

    ART. 263
    Abrogat.
    -------------
    Art. 263 a fost abrogat de pct. 1 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 
187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 
noiembrie 2012.

    ART. 264
    (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună 
la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, 
stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de 
muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, 
prevăzut de lege.
    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea 
constând în refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor 
competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor 
privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul 
relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, în termen de cel 
mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitări.
    (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea 
constând în împiedicarea sub orice formă a organelor competente de a 
intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte, spaţii,
terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseşte în 
realizarea activităţii lui profesionale, pentru a efectua verificări 
privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul 
relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.

(la 07-08-2017 Alineatul (4)  din  Articolul 264 , Capitolul V , Titlul 
XI  a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 
2017) 

    -------
    Art. 264 a fost modificat de pct. 2 al art. 127, Titlul II din LEGEA 
nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 
12 noiembrie 2012.

    ART. 265
    (1) Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor 
legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi 
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cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al 
minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă.
    (2) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere 
ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de 
persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă.
 (la 07-08-2017 Alineatul (2) din Articolul 265 , Capitolul V , Titlul XI  
a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 
2017) 

    (3) Dacă munca prestată de persoanele prevăzute la alin. (2) sau la 
art. 264 alin. (4) este de natură să le pună în pericol viaţa, 
integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 
ani.
    (4) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. 
(2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), instanţa de judecată poate dispune şi 
aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele pedepse complementare:

    a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a 
beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv fonduri 
ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă 
de până la 5 ani;
    b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea 
unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
    c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori 
subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de 
autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 
luni înainte de comiterea infracţiunii;
    d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de 
lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori 
definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în 
cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

    (5) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. 
(2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), angajatorul va fi obligat să 
plătească sumele reprezentând:

    a) orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. 
Cuantumul remuneraţiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe 
economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate 
dovedi contrariul;
    b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi 
fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile 
administrative corespunzătoare;
    c) cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în 
care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată 
în condiţiile legii.

    (6) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. 
(2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4) de către un subcontractant, atât 
contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, dacă au 
avut cunoştinţă de faptul că subcontractantul angajator angaja străini 
aflaţi în situaţie de şedere ilegală, pot fi obligaţi de către instanţă, 
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în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al 
contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata 
sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c).
    -------------
    Art. 265 a fost modificat de pct. 3 al art. 127, Titlul II din LEGEA 
nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 
12 noiembrie 2012.

    TITLUL XII
    Jurisdicţia muncii
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 266
    Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu 
privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea 
contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de 
prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre 
partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

    ART. 267
    Pot fi părţi în conflictele de muncă:
    a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau 
a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al 
contractelor colective de muncă;
    b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii 
de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care 
beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod;
    c) sindicatele şi patronatele;
    d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în 
temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.

    ART. 268
    (1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi 
formulate:
    a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost 
comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, 
executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual 
de muncă;
    b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a 
comunicat decizia de sancţionare disciplinară;
    c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în 
situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata 
unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, 
precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de
angajator;
    d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se 
solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de 
muncă ori a unor clauze ale acestuia;
    e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în 
cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale 
acestuia.

    (2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), 
termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului.
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    CAP. II
    Competenţa materială şi teritorială
    ART. 269
    (1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor 
judecătoreşti, stabilite potrivit legii.
    ------------
    Alin. (1) al art. 269 a fost modificat de art. XX din LEGEA nr. 2 din 
1 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 
2013.

    (2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se 
adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi 
are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul.
    (3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură 
civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată 
la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi.
    ---------
    Alin. (3) al art. 269 a fost introdus de art. 46 din LEGEA nr. 76 din 
24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

    CAP. III
    Reguli speciale de procedură
    ART. 270
    Cauzele prevăzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciară de timbru 
şi de timbrul judiciar.

    ART. 271
    (1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se 
judecă în regim de urgenţă.
    (2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
    (3) Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă 
se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

    ART. 272
    Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta 
fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de 
înfăţişare.

    ART. 273
    Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, 
instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care 
întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

    ART. 274
    Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.

    ART. 275
    Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului 
de procedură civilă.

    TITLUL XIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 276
    Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia 
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muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu 
convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu 
normele dreptului internaţional al muncii.

    ART. 277
    (1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele 
definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului.
    (2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 şi 19 din
Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 
noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 
noiembrie 2003, şi art. 3, 4 şi 10 din Directiva 2008/104/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
munca prin agent de muncă temporară, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.

    ART. 278
    (1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii 
cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile 
cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu
dispoziţiile legislaţiei civile.
    (2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi 
acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual 
de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete şi 
aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă 
respective.

    ART. 279
    (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se 
probează cu carnetul de muncă.
    (2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de 
muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la 
data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu 
posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să 
soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe 
din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de 
reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, 
cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor 
acestui act normativ.
    (3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le 
vor elibera titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe 
bază de proces-verbal individual de predareprimire.
    (4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce deţin carnetele de muncă 
ale salariaţilor le vor elibera până la data prevăzută la alin. (3), în 
condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale.
    (5) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncă emise în temeiul 
Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

    ART. 280
    Pe data intrării în vigoare a prezentului cod cauzele privind 
conflicte de muncă aflate pe rolul tribunalelor se judecă în continuare 
potrivit dispoziţiilor procesuale aplicabile la data sesizării 
instanţelor.
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    ART. 281
    (1) Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 martie 2003.
    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:
    -  Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972, publicată în Buletinul 
Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificările şi 
completările ulterioare;
    -  Legea nr. 1/1970 - Legea organizării şi disciplinei muncii în 
unităţile socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, 
nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificările şi completările ulterioare;
    -  Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube 
aduse avutului obştesc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 
din 25 martie 1981;
    -  Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de 
competenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 
din 16 noiembrie 1990;
    -  Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;
    -  Legea salarizării nr. 14/1991, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare;
    -  Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 
salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 
din 10 februarie 1992;
    -  Legea nr. 68/1993 privind garantarea în plată a salariului minim, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 
octombrie 1993;
    -  Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală 
în care nu se lucrează, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    -  art. 34 şi 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de 
muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 
19 mai 1998.

    (3) Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 
92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea 
I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările ulterioare.

──────────
    Reproducem mai jos prevederile art. II, III şi IV din Legea nr. 
40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 53/2003
- Codul muncii şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale 
actului modificator:
     Art. II. - (1) Contractele colective de muncă şi actele adiţionale 
încheiate în intervalul de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi 
până la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durată de valabilitate care să 
depăşească 31 decembrie 2011. După această dată, contractele colective de 
muncă şi actele adiţionale se vor încheia pe durate stabilite prin legea 
specială.
    (2) Contractele colective de muncă în aplicare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi îşi produc efectele până la data expirării 
termenului pentru care au fost încheiate.
    Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    -  art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul 
colectiv de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
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    -  art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de 
muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 
29 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

    Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

──────────

    -------
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LEGE nr. 99 din 19 mai 2016
privind achiziţiile sectoriale
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
Data intrarii in vigoare : 26 mai 2016

Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 22 decembrie 2017 pana la 
22 martie 2018

──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a LEGII nr. 99 din 19 mai 2016, publicate în 
Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016, la data de 22 martie 2018 este 
realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Obiect, scop şi principii
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entităţile 
contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a
contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, 
instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru 
atribuirea contractelor sectoriale, precum şi anumite aspecte specifice în 
legătură cu executarea contractelor sectoriale.
    (2) Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de 
interes general fără caracter economic.

    ART. 2 
    (1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal 
necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în 
condiţii de eficienţă economică şi socială. 
    (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale 
şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: 
    a) nediscriminarea; 
    b) tratamentul egal; 
    c) recunoaşterea reciprocă; 
    d) transparenţa; 
    e) proporţionalitatea; 
    f) asumarea răspunderii. 
 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA 1 
    Dispoziţii generale 
    ART. 1 
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    (1) În procesul de realizare a achiziţiilor sectoriale orice situaţie 
pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin 
prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, denumită în continuare Lege. 
    (2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea 
contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 
apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de 
interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei. 
    (3) În cazul în care constată apariţia unei situaţii dintre cele 
prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă are obligaţia de a elimina 
efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, potrivit 
competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, 
revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corectă a 
procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea. 
    (4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Lege, 
entitatea contractantă este responsabilă pentru modul de realizare a 
achiziţiilor, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 
 
    ART. 2 
    (1) În vederea realizării achiziţiilor sectoriale, entitatea 
contractantă înfiinţează în condiţiile legii un compartiment intern 
specializat în domeniul achiziţiilor sectoriale, format, de regulă, din 
minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii 
superioare, precum şi specializări în domeniul achiziţiilor. 
    (2) În măsura în care structura organizatorică a entităţii 
contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment intern specializat 
în domeniul achiziţiilor sectoriale, obligaţia prevăzută la alin. (1) se 
îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducătorului entităţii 
contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul 
respectivei entităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la 
îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern 
specializat în domeniul achiziţiilor sectoriale. 
    (3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, entitatea 
contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul 
achiziţiilor sectoriale, are următoarele atribuţii principale: 
    a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ 
reînnoirea/recuperarea înregistrării entităţii contractante în SEAP sau 
recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 
    b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor 
transmise de celelalte compartimente ale entităţii contractante, strategia 
de contractare şi programul anual al achiziţiilor sectoriale; 
    c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a 
documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de 
soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de 
compartimentele de specialitate; 
    d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum 
sunt acestea prevăzute de Lege; 
    e) aplică şi finalizează procedurile; 
    f) realizează achiziţiile directe; 
    g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei sectoriale. 
 
    (4) Celelalte compartimente ale entităţii contractante au obligaţia de 
a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul 
achiziţiilor sectoriale, în funcţie de specificul şi complexitatea 
obiectului achiziţiei. 
    (5) În sensul alin. (4), sprijinirea activităţii compartimentului 
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intern specializat în domeniul achiziţiilor sectoriale se realizează, fără 
a se limita la acestea, după cum urmează: 
    a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de 
produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi 
informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare pentru 
elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte 
sectoriale/acorduri-cadru; 
    b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum 
sunt acestea prevăzute la art. 165 din Lege; 
    c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în 
referatele prevăzute la lit. a), transmiterea de informaţii cu privire la 
preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei 
cercetări a pieţei sau pe bază istorică; 
    d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare 
destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora; 
    e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări 
intervenite în execuţia contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, care 
cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse; 
    f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire 
a clauzelor contractuale. 
 
    (6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, entitatea 
contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de 
consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în 
vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în 
domeniul achiziţiilor sectoriale, precum şi pentru elaborarea 
documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de 
achiziţie sectorială şi/sau pentru implementarea unor programe de 
prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile sectoriale, vizând toate 
etapele de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea 
procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării 
contractului de achiziţie sectorial/acordului-cadru, inclusiv în raport cu 
activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor. 
 
    ART. 3 
    (1) Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de 
fiecare compartiment din cadrul entităţii contractante în ultimul 
trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile 
de produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul 
unitar/total al necesităţilor. 
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care necesitatea nu 
este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al 
anului în curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi 
elaborate la momentul identificării necesităţii. 
    (3) Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate 
suporta modificări, în următoarele condiţii: 
    a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de 
atribuire, cu luarea în considerare a timpului necesar modificării 
programului anual al achiziţiilor sectoriale şi aprobării acestuia; 
    b) compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor 
sectoriale să fie notificat în timp util cu privire la modificarea 
respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligenţele necesare 
realizării achiziţiei. 
 
 
    ART. 4 

Pagina 3



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

     Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice, denumită în continuare ANAP, se pot pune la dispoziţia 
entităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare 
achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea 
portofoliului de achiziţii la nivelul entităţii contractante, 
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi 
monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru 
prevenirea/diminuarea riscurilor în achiziţiile sectoriale. 
 
└──────────────────────────────────────

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 3
    (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos 
semnifică, după cum urmează:
    a) achiziţie sectorială - achiziţia de lucrări, de produse sau de 
servicii prin intermediul unui contract sectorial de către una sau mai 
multe entităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către 
acestea, cu condiţia ca lucrările, produsele sau serviciile achiziţionate 
să fie destinate efectuării uneia dintre activităţile relevante prevăzute 
la art. 5-11;
    b) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai 
multe entităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici care 
are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează
contractele sectoriale ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, 
în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în 
vedere;
    c) activităţi de achiziţie auxiliare - activităţi care constau în 
furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, 
respectiv în una dintre următoarele forme:
    (i) infrastructură tehnică care să permită entităţilor contractante 
atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru 
lucrări, produse sau servicii;
    (ii) asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea sau 
structurarea procedurilor de achiziţie sectorială;
    (iii) pregătirea şi administrarea procedurilor de achiziţie sectorială 
în numele şi în beneficiul entităţilor contractante în cauză;

    d) activităţi de achiziţie centralizate - activităţile desfăşurate de 
o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent, în una dintre 
următoarele forme:
    (i) achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate 
unei/unor alte entităţi contractante;
    (ii) atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-
cadru pentru lucrări, produse sau servicii în numele şi pentru o altă/alte 
entitate contractantă/ entităţi contractante;

    e) autorităţi contractante:

    (i) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum 
şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de 
ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul 
achiziţiilor sectoriale;
    (ii) organismele de drept public;
    (iii) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante 
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dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);

 (la 22-12-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-
a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    f) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de 
participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere 
competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a 
fost invitat să participe la o procedură de negociere fără invitaţie 
prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
    g) cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite 
de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o 
anumită etichetă;
    h) ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau 
interdependenţe, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi 
efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, 
utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs sau a 
unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor 
prime sau generarea resurselor până la eliminarea, curăţarea 
amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării;
    i) concursuri de soluţii - procedurile care permit entităţii 
contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al
prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe baze 
concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii;
    j) contract pe termen lung - contractul sectorial încheiat pe o durată 
de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a 
construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de 
lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a 
serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit 
rezonabil;
    k) contract sectorial - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit 
legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi 
operatori economici şi una sau mai multe entităţi contractante, care are 
ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii în scopul realizării activităţii lor principale în unul dintre 
domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante;
    l) contract sectorial de lucrări - contractul de achiziţie sectorială 
care are ca obiect:
    (i) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de 
lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;
    (ii) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei 
construcţii;
    (iii) realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care
corespunde cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o 
influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;

    m) contract sectorial de produse - contractul de achiziţie sectorială 
care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata 
în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare sau prin 
orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora entitatea 
contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau 
nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie de produse poate 
include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operaţiuni de amplasare şi de 
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instalare;
    n) contract sectorial de servicii - contractul de achiziţie sectorială 
care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac 
obiectul unui contract sectorial de lucrări potrivit lit. l);
    o) contractant - orice operator economic care este parte la un 
contract sectorial;
    p) construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de 
clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie 
economică sau tehnică;
    q) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, 
adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind 
achiziţiile publice (CPV);
    r) document al achiziţiei - invitaţia la o procedură concurenţială de 
ofertare, anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi 
orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care 
aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale 
achiziţiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;
 (la 22-12-2017 Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-
a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    s) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde 
cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a 
asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită 
cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei sectoriale, obiectul 
contractului sectorial şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, 
inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile 
contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 
candidaţi şi ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale 
aplicabile;
    t) drepturi exclusive sau speciale - drepturi acordate de o entitate 
competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect 
constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante la una sau mai 
multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de 
a desfăşura o astfel de activitate;
    u) DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format 
electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia
Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului 
economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;
    v) etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că 
lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite 
cerinţe;
    w) e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de 
Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte 
documente justificative solicitate în mod obişnuit de entităţile 
contractante în cadrul procedurilor de atribuire;
    x) evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a performanţelor 
unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile 
esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de
evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din 
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului;
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    y) furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant 
produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă 
este cazul, sau care prestează servicii către acesta, care nu are 
calitatea de subcontractant;
    z) furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public sau 
de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare;
    aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau care 
este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de 
construcţie, noi metode de comercializare sau noi metode organizatorice în 
activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiilor 
externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la 
soluţionarea provocărilor societale ori a sprijini strategia Europa 2020 
pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;
    bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi 
economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a 
unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor 
specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, 
influenţa dominantă a unei autorităţi contractante în sensul lit. e); 
prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie 
în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi 
contractante în sensul lit. e) se află, direct ori indirect, în cel puţin 
unul dintre următoarele cazuri:

    (i) deţin majoritatea capitalului subscris;
    (ii) deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise 
de întreprindere;
    (iii) pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului 
de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul 
membrilor acestuia;

 (la 22-12-2017 Litera bb) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 
2-a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    cc) licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin 
mijloace electronice după o primă evaluare iniţială completă a ofertelor, 
în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile
prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente cuantificabile ale
ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de 
evaluare;
    dd) lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii menţionate în 
cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia 
celor care au ca obiect construcţia de clădiri;
    ee) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, 
inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi 
recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace 
electromagnetice;
    ff) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă 
voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de 
achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea 
tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de 
atribuire;
    gg) ofertă alternativă - oferta care se poate abate într-o anumită 
măsură de la cerinţele documentaţiei de atribuire, dar care asigură 
realizarea scopului aplicării procedurii de atribuire;
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    hh) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul 
unei proceduri de atribuire;
    ii) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept 
public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, 
care este autorizată conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă 
în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 
temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităţi;
    jj) organisme de drept public - orice entităţi care îndeplinesc în mod 
cumulativ următoarele condiţii:

    (i) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără 
caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau 
organizare;
    (ii) au personalitate juridică;
    (iii) sunt finanţate, în majoritate, de către autorităţi contractante 
dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către alte organisme de 
drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau 
ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii 
consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere 
sunt numiţi de către o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la 
lit. e) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;

 (la 22-12-2017 Litera jj) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 
2-a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    kk) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizată de 
entitatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui 
produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care 
soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac 
necesităţile entităţii contractante;
    ll) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul entităţii 
contractante, membrii organelor decizionale ale entităţii contractante 
care au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane 
din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor 
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;
    mm) referinţă tehnică - orice specificaţie elaborată de organismele 
europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte 
organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este 
parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia 
cerinţelor pieţei;
    nn) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care 
poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii 
transmise şi stocate prin mijloace electronice;
    oo) servicii de interes general fără caracter economic - servicii 
furnizate fără contraprestaţie, cum ar fi cele care constituie 
prerogativele tradiţionale ale statului, respectiv poliţia, justiţia şi 
sistemele obligatorii de securitate socială, precum şi alte servicii ce 
pot fi calificate ca fiind fără caracter economic potrivit criteriilor din 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
    pp) sistem dinamic de achiziţii - procesul de achiziţie organizat în 
integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa
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perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale 
căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile 
entităţii contractante;
    qq) Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare 
SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin 
internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace 
electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării 
anunţurilor la nivel naţional;
    rr) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de 
natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie 
descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesităţii entităţii contractante;
    ss) solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul 
economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii 
cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de 
licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau 
parteneriat pentru inovare;
    tt) specificaţie tehnică comună - o specificaţie tehnică în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu 
prevederile art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 
93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului;
    uu) standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard 
internaţional, standard european sau standard naţional de către un
organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau
continuă, care nu este obligatorie;
    vv) standard european - un standard adoptat de o organizaţie de 
standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului;
    ww) standard internaţional - un standard adoptat de un organism de 
standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului;
    xx) standard naţional - un standard adoptat de un organism de 
standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului;
    yy) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al 
Spaţiului Economic European;
    zz) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui 
contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite 
părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 
activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, 
răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor 
etapelor necesare în acest scop;
    aaa) TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    bbb) Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene;
    ccc) unitate de achiziţii centralizate - o entitate contractantă în 
sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractantă în sensul lit. e), 
care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz,
activităţi de achiziţie auxiliare; achiziţiile desfăşurate de o unitate de 
achiziţii centralizate în vederea realizării de activităţi de achiziţie 
centralizate sunt considerate a fi achiziţii în scopul desfăşurării unei 
activităţi relevante prevăzute la art. 5-11;
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 (la 22-12-2017 Litera ccc) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 
2-a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    ddd) unitate operaţională separată - structură din cadrul entităţii 
contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau 
organizatoric de alte structuri ale entităţii contractante;
    eee) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se 
prevede expres că sunt zile lucrătoare;
    fff) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează 
credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi 
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu 
intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de 
deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest
operator.

    (2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează 
conform următoarelor reguli:
    a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un 
anumit eveniment sau act ori acţiune, data la care se produce respectivul 
eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
    b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), 
termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei 
zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a 
termenului;
    c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), 
termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore 
a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei 
care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care 
a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni 
sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi 
corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
    d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o 
zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
    e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în 
mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d) cu deosebirea că zilele 
nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Entităţi contractante
    ART. 4
    (1) Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi 
orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile relevante prevăzute 
la art. 5-11 şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    a) autorităţi contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);
 (la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea a 3-
a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    b) întreprinderile publice în sensul art. 3 alin. (1) lit. bb);
    c) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi 
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b) care funcţionează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel 
cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate 
competentă;

(la 22-12-2017 Litera d)  din  Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea a 
3-a , Capitolul I  a fost abrogată de Punctul 3, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2) Prin excepţie de la alin. (1) lit. c), nu constituie drepturi 
exclusive sau speciale în sensul art. 3 alin. (1) lit. t), drepturile 
acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată şi în 
care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum 
ar fi:
    a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anunţ de 
participare/anunţ de concesionare, prevăzute de legea privind achiziţiile 
publice, legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea 
anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 
securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, 
sau de prezenta lege;
    b) proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă 
prealabilă pentru acordarea de autorizaţii pe baza unor criterii 
obiective, prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 
238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau Regulamentul 
(CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier 
de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 
1.107/70 ale Consiliului;
    c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective 
prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă şi pentru 
care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Activităţi relevante
  Gaze şi energie termică
    ART. 5
    (1) Sunt considerate activităţi relevante în domeniul gazelor şi 
energiei termice:
    a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate 
furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau 
distribuţiei de gaze sau energie termică;
    b) livrarea, în regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin 
reţele de natura celor prevăzute la lit. a).

    (2)  Livrarea gazelor sau energiei termice prin reţele destinate 
furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta 
decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate
relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile 
următoare:
 (la 22-12-2017 Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 5 , 
Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 
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4, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    a) producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea 
contractantă respectivă este consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei 
alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind 
relevante;
    b) livrarea gazelor şi energiei termice prin reţele publice este 
destinată doar exploatării economice a unei astfel de producţii şi
reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entităţii contractante, 
ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

  Energie electrică
    ART. 6
    (1) Sunt considerate activităţi relevante în domeniul energiei
electrice:
    a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate 
furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau 
distribuţiei de energie electrică;
    b) livrarea în regim reglementat, a energiei electrice prin reţele de 
natura celor prevăzute la lit. a).

    (2)  Livrarea energiei electrice prin reţele destinate furnizării de 
servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate 
contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. 
(1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
 (la 22-12-2017 Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 6 , 
Paragraful 2 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 
5, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    a) producerea de energie electrică de către entitatea contractantă 
respectivă are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele 
considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
    b) livrarea energiei electrice prin reţele publice depinde doar de 
consumul propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% 
din producţia totală de energie a entităţii contractante respective, 
ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

(la 22-12-2017 Alineatul (3)  din  Articolul 6 , Paragraful 2 , Sectiunea 
a 4-a , Capitolul I  a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

  Apă
    ART. 7
    (1) Sunt considerate activităţi relevante în domeniul apei:
    a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate 
furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau 
distribuţiei de apă potabilă;
    b) furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la 
lit. a).

    (2) Prezenta lege se aplică şi contractelor sectoriale, acordurilor-
cadru sau concursurilor de soluţii atribuite sau organizate de entităţi 
contractante care desfăşoară o activitate prevăzută la alin. (1) şi care 
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au legătură cu următoarele:
    a) proiecte de inginerie hidraulică, irigaţii sau drenare, dacă 
volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai 
mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de 
proiecte sau instalaţii de irigare sau drenare;
    b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.

    (3)  Furnizarea apei potabile către reţele destinate furnizării de 
servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate 
contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. 
(1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
 (la 22-12-2017 Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 7 , 
Paragraful 3 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 
7, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    a) producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă 
respectivă are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele 
considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
    b) furnizarea apei potabile către reţele publice depinde doar de 
consumul propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% 
din producţia totală de apă potabilă a entităţii contractante respective, 
ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

  Servicii de transport
    ART. 8
    (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor 
punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate furnizării de 
servicii publice în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme 
automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o reţea 
pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de 
operare, care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de 
transport care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului, sunt 
prestabilite de o entitate competentă.

  Porturi şi aeroporturi
    ART. 9
    În sensul prezentei legi, se consideră activităţi relevante în
domeniul porturi şi aeroporturi acele activităţi care presupun exploatarea 
unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţia transportatorilor 
aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor şi a porturilor maritime 
sau fluviale sau a altor terminale de transport.

  Servicii poştale
    ART. 10
    (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul poştei, 
prestarea următoarelor servicii:
    a) servicii poştale, respectiv serviciile constând în colectarea, 
sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale -
corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale 
conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;
    b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv 
serviciile care precedă şi urmează expedierii, inclusiv servicii de 
gestiune a corespondenţei;
    c) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar 
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fi publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă.

    (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) intră 
în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză 
prestează şi servicii poştale potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi 
numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă 
concurenţei conform prevederilor art. 54.
    (3) În sensul prezentului articol şi fără a aduce atingere 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013:
    a) obiect poştal înseamnă un obiect care poartă o adresă, în forma 
finală în care urmează să fie expediat, indiferent de greutatea sa. În 
afară de articolele de corespondenţă, în această categorie mai intră 
cărţi, cataloage, ziare, periodice şi colete poştale care conţin mărfuri 
cu sau fără valoare comercială, indiferent de greutate;
    b) servicii poştale înseamnă servicii care constau în ridicarea, 
trierea, dirijarea şi distribuirea obiectelor poştale. Acestea trebuie să 
includă atât serviciile care se încadrează, precum şi serviciile care nu 
se încadrează în domeniul de aplicare al serviciului universal;
    c) alte servicii în afara celor poştale înseamnă servicii furnizate în 
următoarele domenii:
    (i) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, servicii 
anterioare şi ulterioare expedierii, inclusiv servicii de gestiune a 
corespondenţei;
    (ii) servicii privind obiecte poştale neincluse la lit. a), cum ar fi 
publicitatea prin poştă care nu poartă adresă.

  Extracţia de petrol şi gaze naturale. Prospectarea şi extracţia de 
cărbune sau alţi combustibili solizi
    ART. 11
    (1) În sensul prezentei legi, se consideră activităţi relevante acele 
activităţi legate de exploatarea unui areal geografic în scopul:
    a) extracţiei de petrol şi gaze naturale;
    b) prospectării şi extracţiei de cărbune sau de alţi combustibili 
solizi.

    (2) În sensul alin. (1) lit. a), activităţile legate de exploatarea 
unui areal geografic în scopul extracţiei de petrol şi gaze naturale 
includ producţia de petrol brut sau gaze naturale, precum şi dezvoltarea 
infrastructurii corespunzătoare pentru producţia viitoare de petrol brut 
sau gaze naturale.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Domeniu de aplicare
  Praguri
    ART. 12
    (1)  Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru 
care există obligaţia de a publica un anunţ de participare şi/sau de 
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul 
atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, 
este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
 (la 22-12-2017 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 12 , 
Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 
8, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
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publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    a) 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de 
servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
    b) 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;
    c) 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca 
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 
2.
──────────
    Articolul 4 din Directiva nr. 24/2014 privind achiziţiile publice şi 
de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014, cu modificările şi 
completările aduse prin Regulamentul delegat nr. 2170/2015 de modificare a 
Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce 
priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 şi Regulamentul delegat (UE) nr. 
2365/2017 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de modificare a Directivei 
2014/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
337 din 19 decembrie 2017, prevede:
    „Prezenta directivă se aplică achiziţiilor publice a căror valoare 
estimată fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) este egală sau mai mare 
decât următoarele praguri:
    (a) 5 548 000 EUR, pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;
    (b) 144 000 EUR, pentru contractele de achiziţii publice de produse şi 
de servicii atribuite de autorităţile guvernamentale centrale şi 
concursurile de proiecte organizate de aceste autorităţi; în cazul în care 
sunt atribuite contracte de achiziţii publice de produse de către 
autorităţi contractante care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
apărării, acest prag se aplică numai pentru contractele care au ca obiect 
produsele menţionate în anexa III;
    (c) 221 000 EUR, pentru contractele de achiziţii publice de produse şi 
de servicii atribuite de autorităţile contractante regionale şi locale şi 
concursurile de proiecte organizate de aceste autorităţi; pragul respectiv 
se aplică, de asemenea, contractelor de achiziţii publice de produse 
atribuite de autorităţile guvernamentale centrale care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul apărării, în cazul în care respectivele contracte 
se referă la produse care nu sunt menţionate în anexa III;
    (d) 750 000 EUR pentru contractele de achiziţii publice de servicii 
pentru servicii sociale şi alte servicii specifice enumerate în anexa 
XIV".
    Art. 15 din Directiva nr. 2014/25/UE privind achiziţiile efectuate de 
entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 
2004/17/CÎ•, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 
28 martie 2014, cu modificările şi completările aduse prin Regulamentul 
delegat nr. 2171/2015 de modificare a Directivei 2014/25/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de 
aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii 
publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 307 din 25 
noiembrie 2015 şi Regulamentul delegat nr. 2364/2017 de modificare a 
Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce 
priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
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Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
    „Cu excepţia cazului în care sunt excluse în virtutea excluderilor 
prevăzute la articolele 18-23 sau în temeiul articolului 34, privind 
desfăşurarea activităţii în cauză, prezenta directivă se aplică 
achiziţiilor publice a căror valoare estimată fără taxa pe valoarea 
adăugată (TVA) este egală sau mai mare decât următoarele praguri:
    (a) 414 000 EUR pentru contractele de achiziţii de produse şi de 
servicii, precum şi pentru concursurile de proiecte;
    (b) 5 186 000 EUR pentru contractele de achiziţii de lucrări;
    (c) 1 000 000 EUR pentru contractele de achiziţii de servicii pentru 
servicii sociale şi alte servicii specifice enumerate în anexa XVII".
    Potrivit Comunicării Comisiei privind valorile corespunzătoare ale 
pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE şi 
2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului (2017/C 438/01) 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 438 din 19 decembrie 
2017, valorile corespunzătoare pragurilor prevăzute în Directivele 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, şi 2009/81/CE, exprimate în alte 
monede naţionale decât euro, sunt următoarele:

*T*

┌─────────┬───┬──────────────┬─────────┐
│80 000   │BGN│Leva nouă     │156 464  │
│EUR      │   │bulgărească   │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │CZK│Coroană cehă  │2 151 760│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │DKK│Coroană daneză│595 608  │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │GBP│Liră sterlină │65 630   │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HRK│Kuna croată   │601 232  │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HUF│Forint maghiar│24 852   │
│         │   │              │800      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │PLN│Zlot nou      │344 936  │
│         │   │polonez       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │RON│Leu nou       │360 160  │
│         │   │românesc      │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │SEK│Coroană       │758 768  │
│         │   │suedeză       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│144 000  │BGN│Leva nouă     │281 635  │
│EUR      │   │bulgărească   │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │CZK│Coroană cehă  │3 873 168│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │DKK│Coroană daneză│1 072 094│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │GBP│Liră sterlină │118 133  │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HRK│Kuna croată   │1 082 218│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤

Pagina 16



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│         │HUF│Forint maghiar│44 735   │
│         │   │              │040      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │PLN│Zlot nou      │620 885  │
│         │   │polonez       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │RON│Leu nou       │648 288  │
│         │   │românesc      │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │SEK│Coroană       │1 365 782│
│         │   │suedeză       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│221 000  │BGN│Leva nouă     │432 232  │
│EUR      │   │bulgărească   │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │CZK│Coroană cehă  │5 944 237│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │DKK│Coroană daneză│1 645 367│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │GBP│Liră sterlină │181 302  │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HRK│Kuna croată   │1 660 903│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HUF│Forint maghiar│68 655   │
│         │   │              │860      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │PLN│Zlot nou      │952 886  │
│         │   │polonez       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │RON│Leu nou       │994 942  │
│         │   │românesc      │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │SEK│Coroană       │2 096 097│
│         │   │suedeză       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│443 000  │BGN│Leva nouă     │866 419  │
│EUR      │   │bulgărească   │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │CZK│Coroană cehă  │11 915   │
│         │   │              │371      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │DKK│Coroană daneză│3 298 179│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │GBP│Liră sterlină │363 424  │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HRK│Kuna croată   │3 329 322│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HUF│Forint maghiar│137 622  │
│         │   │              │380      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │PLN│Zlot nou      │1 910 083│
│         │   │polonez       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │RON│Leu nou       │1 994 386│
│         │   │românesc      │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
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│         │SEK│Coroană       │4 201 678│
│         │   │suedeză       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│750 000  │BGN│Leva nouă     │1 466 850│
│EUR      │   │bulgărească   │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │CZK│Coroană cehă  │20 172   │
│         │   │              │750      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │DKK│Coroană daneză│5 583 825│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │GBP│Liră sterlină │615 278  │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HRK│Kuna croată   │5 636 550│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HUF│Forint maghiar│232 995  │
│         │   │              │000      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │PLN│Zlot nou      │3 233 775│
│         │   │polonez       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │RON│Leu nou       │3 376 500│
│         │   │românesc      │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │SEK│Coroană       │7 113 450│
│         │   │suedeză       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│1 000 000│BGN│Leva nouă     │1 955 800│
│EUR      │   │bulgărească   │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │CZK│Coroană cehă  │26 897   │
│         │   │              │000      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │DKK│Coroană daneză│7 445 100│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │GBP│Liră sterlină │820 370  │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HRK│Kuna croată   │7 515 400│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HUF│Forint maghiar│310 660  │
│         │   │              │000      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │PLN│Zlot nou      │4 311 700│
│         │   │polonez       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │RON│Leu nou       │4 502 000│
│         │   │românesc      │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │SEK│Coroană       │9 484 600│
│         │   │suedeză       │         │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│5 548 000│BGN│Leva nouă     │10 850   │
│EUR      │   │bulgărească   │778      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │CZK│Coroană cehă  │149 224  │
│         │   │              │556      │
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├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │DKK│Coroană daneză│41 305   │
│         │   │              │415      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │GPB│Liră sterlină │4 551 413│
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HRK│Kuna croată   │41 695   │
│         │   │              │439      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │HUF│Forint maghiar│1 723 541│
│         │   │              │680      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │PLN│Zlot nou      │23 921   │
│         │   │polonez       │312      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │RON│Leu nou       │24 977   │
│         │   │românesc      │096      │
├─────────┼───┼──────────────┼─────────┤
│         │SEK│Coroană       │52 620   │
│         │   │suedeză       │561      │
└─────────┴───┴──────────────┴─────────┘
*ST*
──────────
    (2) Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi 
b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru şi organizează 
concursurile de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a căror valoare 
estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. 
(1) lit. a) şi b), prin aplicarea procedurii simplificate.
    (2^1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se 
stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate 
prevăzute la alin. (2).

 (la 22-12-2017 Articolul 12  din  Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , 
Capitolul I  a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), entităţile 
contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi 
b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor 
sectoriale, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care privesc 
achiziţii sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât 
pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (2) cu respectarea 
principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
    (4) Entităţile contractante au dreptul de a achiziţiona direct produse 
sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei.
    (5)  Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se
stabilesc modalităţile de realizare a achiziţiilor directe.

 (la 22-12-2017 Articolul 12  din  Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , 
Capitolul I  a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 
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  Revizuirea pragurilor
    ART. 13
    (1) Pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1), precum şi orice 
praguri modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se 
modifică de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor 
corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de 
abrogare a Directivei 2004/17/CE.
    (2) De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice
modificate de către Comisia Europeană conform dispoziţiilor alin. (1), 
pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) sau orice praguri 
modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, 
iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile 
prevăzute la art. 12 alin. (1) este înţeleasă ca referire sau trimitere la 
pragurile corespunzătoare astfel modificate.
    (3) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare 
ANAP, publică pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de 
către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare 
prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 26 februarie 2014, la data intrării în vigoare a
acestora.

  Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei
    ART. 14
    (1) Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a unei
achiziţii sectoriale având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, 
estimată de entitatea contractantă, luând în considerare orice eventuale 
forme de opţiuni şi orice eventuale prelungiri ale contractului, 
menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei sectoriale.
    (2) În cazul în care entitatea contractantă prevede, în conformitate 
cu dispoziţiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru
ofertanţi sau candidaţi, determinarea valorii estimate a achiziţiei 
sectoriale trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.

    ART. 15
    (1) În cazul în care entitatea contractantă atribuie contracte
sectoriale pentru unităţile operaţionale separate din structura sa, 
valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii 
estimate totale pentru toate unităţile operaţionale luate separat.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă o unitate 
operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale 
sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se 
pot calcula la nivelul unităţii în cauză.
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (2), o unitate operaţională este 
responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sectoriale sau 
pentru anumite categorii ale acestora dacă sunt îndeplinite în mod
cumulativ următoarele condiţii:
    a) unitatea operaţională desfăşoară în mod independent procedurile de 
atribuire;
    b) unitatea operaţională ia în mod independent deciziile privind 
achiziţiile sectoriale;
    c) unitatea operaţională are la dispoziţie în buget sume identificate 
în mod distinct pentru achiziţii sectoriale;
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    d) unitatea operaţională încheie în mod independent contractele 
sectoriale;
    e) unitatea operaţională asigură plata contractelor sectoriale din 
bugetul pe care îl are la dispoziţie.

    ART. 16
    (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de 
calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea 
procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
    (2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de 
achiziţie sectorială în mai multe contracte distincte de valoare mai mică 
şi nici de a utiliza metode calcul care să conducă la o subevaluare a 
valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita 
aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

    ART. 17
    Valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină înainte de 
iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii 
procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează 
prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) transmiterea unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, 
conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);
 (la 22-12-2017 Litera a) din Articolul 17 , Paragraful 3 , Sectiunea a 5-
a , Capitolul I  a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    b) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere 
fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare, conform 
art. 117.

    ART. 18
    (1) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 118 lit. a), 
valoarea estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără TVA, a 
contractului sectorial de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii 
sau plăţi către participanţi, cu condiţia ca aceasta să fie egală cu sau 
mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).
    (2) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 118 lit. b), 
valoarea estimată se calculează prin raportare la valoarea totală a 
premiilor sau plăţilor către participanţi şi include valoarea estimată, 
fără TVA, a contractului sectorial de servicii care poate fi încheiat în 
temeiul dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. j), în cazul în care
entitatea contractantă şi-a exprimat în anunţul de concurs intenţia de a 
atribui acest contract, cu condiţia ca aceasta să fie egală cu sau mai 
mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).

    ART. 19
    În cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achiziţii, 
valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se consideră a fi valoarea 
maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor sectoriale subsecvente 
care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru sau prin 
utilizarea sistemului dinamic de achiziţii pe întreaga sa durată.

    ART. 20
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    În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a 
achiziţiei sectoriale se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără 
TVA, a activităţilor de cercetare şi dezvoltare care urmează să se
realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, 
precum şi a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie 
realizate şi achiziţionate la sfârşitul parteneriatului respectiv.

    ART. 21
    În cazul contractelor sectoriale de lucrări, valoarea estimată a 
achiziţiei sectoriale se calculează luând în considerare atât costul 
lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor 
puse la dispoziţia contractantului de către entitatea contractantă, 
necesare pentru executarea lucrărilor.

    ART. 22
    (1) În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să 
achiziţioneze o construcţie sau servicii, iar atribuirea contractelor 
poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei 
sectoriale se determină luând în considerare valoarea globală estimată a 
tuturor loturilor.
    (2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai 
mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. 
(1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică 
pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de valoarea estimată a 
acestuia.

    ART. 23
    (1) În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să 
achiziţioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi 
realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se 
determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor
loturilor, indiferent de valoarea estimată a acestuia.
    (2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai 
mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. 
(1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică 
pentru atribuirea fiecărui lot.
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin produse similare se 
înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele 
condiţii:
    a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
    b) fac parte din gama normală de produse care sunt 
furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate 
constantă în sectorul respectiv.

    ART. 24
    (1)  Prin excepţie de la prevederile art. 22 şi 23, la atribuirea 
contractelor pe loturi individuale, entităţile contractante prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot aplica procedura simplificată sau 
achiziţia directă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), în cazul 
în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

    a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 
355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 
4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;
    b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia 
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prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul
prezentului articol nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor 
loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere, achiziţia de 
produse similare sau serviciile avute în vedere.

    (2)  În cazul excepţiei prevăzute la alin. (1), entităţile 
contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura 
proprie de atribuire a contractelor sectoriale.

 (la 22-12-2017 Articolul 24 din Paragraful 3 , Sectiunea a 5-a , 
Capitolul I  a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    ART. 25
    În cazul contractelor sectoriale de produse sau de servicii cu
caracter de regularitate sau care se intenţionează să fie reînnoite în 
cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se 
calculează pe baza următoarelor:
    a) fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare 
succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, 
ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare 
modificările cantitative şi valorice care pot surveni într-un interval de 
12 luni de la data contractului iniţial;
    b) fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive 
atribuite într-un interval de 12 luni de la prima livrare.

    ART. 26
    În cazul contractelor sectoriale de produse prin cumpărare în rate, 
prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare,
valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează în funcţie de 
durata contractului, astfel:
    a) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată 
mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală 
estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv;
    b) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată 
mai mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată 
pentru întreaga durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea 
reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a 
încheiat contractul;
    c) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată 
sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data
estimării, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii 
lunare a contractului.

    ART. 27
    În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii 
de asigurare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe 
baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor 
forme de remunerare aferente serviciilor respective.

    ART. 28
    În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii 
bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziţiei 

Pagina 23



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sectoriale se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a 
fi plătite, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remunerare aferente 
serviciilor respective.

    ART. 29
    În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii 
de proiectare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe 
baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite şi a oricăror 
altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

    ART. 30
    În cazul contractelor sectoriale de servicii care nu prevăd un preţ 
total, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează în funcţie 
de durata contractului, astfel:
    a) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată 
mai mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a 
contractului pentru întreaga durată a acestuia;
    b) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată 
sau pe durată determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se 
calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Achiziţii mixte
  Achiziţii mixte care cuprind aceeaşi activitate
    ART. 31
    (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii 
sectoriale pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi 
achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar 
diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv 
separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui 
contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur
contract.
    (2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă 
alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul 
juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre 
aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de 
caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere.
    (3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă 
alege să atribuie un singur contract, cu excepţia situaţiei în care sunt 
aplicabile dispoziţiile art. 42, atribuirea contractului mixt se 
realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi, indiferent de valoarea 
părţilor care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse 
unui alt act normativ şi indiferent de actul normativ care s-ar aplica 
părţilor respective.
    (4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de 
achiziţie de produse, lucrări sau servicii, cât şi de concesiuni, 
dispoziţiile prezentei legi se aplică atribuirii contractului exclusiv în 
situaţiile în care valoarea estimată a părţii/părţilor din contract care 
reprezintă achiziţie sectorială, calculată potrivit dispoziţiilor art. 14-
30, este egală sau depăşeşte pragurile valorice corespunzătoare prevăzute 
la art. 12 alin. (1).
    (5) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii 
pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru 
care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale 
unui anumit contract nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este 
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atribuit potrivit actului normativ aplicabil în funcţie de obiectul său 
principal.

    ART. 32
    (1) Contractele care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie 
sectorială, constând în lucrări, servicii sau produse se atribuie în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de 
achiziţie care reflectă scopul principal al contractului în cauză.
    (2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii 
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte 
servicii, precum şi în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât 
servicii, cât şi produse, scopul principal se determină în funcţie de cea 
mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor 
respective.

  Achiziţii mixte care cuprind mai multe activităţi
    ART. 33
    (1) În cazul contractelor care acoperă mai multe activităţi, 
entităţile contractante pot alege să atribuie contracte distincte pentru 
fiecare activitate în parte sau să atribuie un singur contract. Decizia de 
atribuire a unui singur contract şi atribuirea mai multor contracte 
separate nu poate fi luată în scopul excluderii contractului sectorial sau 
a contractelor sectoriale din domeniul de aplicare al prezentei legi sau, 
după caz, al legii privind achiziţiile publice sau al legii privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
    (2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entităţile contractante 
aleg să atribuie contracte distincte, regimul juridic şi actul normativ 
care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt 
cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei activităţi avute 
în vedere.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 31 şi 32, dacă entităţile 
contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile 
alin. (5) şi (6) din prezentul articol.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), dacă una dintre
activităţile vizate este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
195/2012, sau de alte acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute 
la art. 346 din TFUE, se aplică prevederile art. 43-45.
    (5) În cazul contractelor care acoperă mai multe activităţi, regimul 
juridic şi actul normativ aplicabil se stabilesc în funcţie de activitatea 
principală.
    (6) În cazul contractelor în privinţa cărora este în mod obiectiv 
imposibil să se stabilească activitatea principală, regimul juridic şi 
actul normativ aplicabil se stabilesc în funcţie de următoarele criterii:
    a) dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei 
legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind achiziţiile 
publice, contractul se atribuie conform dispoziţiilor legii privind 
achiziţiile publice;
    b) dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei 
legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, contractul se atribuie în 
conformitate cu prezenta lege;
    c) dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei 
legi, iar cealaltă activitate nu intră sub incidenţa prezentei legi şi 
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nici a legii privind achiziţiile publice sau a legii privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii, contractul se atribuie conform 
dispoziţiilor prezentei legi.

    CAP. II
    Exceptări
    SECŢIUNEA 1
    Exceptări aplicabile tuturor entităţilor contractante şi excluderi 
specifice
  Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul
revânzării sau închirierii către terţi
    ART. 34
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale care sunt 
atribuite cu scopul de a se achiziţiona produse care urmează să fie 
revândute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care entitatea 
contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest 
sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria 
produse similare în aceleaşi condiţii ca şi entitatea contractantă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achiziţiilor sectoriale 
desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate, în vederea realizării 
de activităţi de achiziţie centralizate.
    (3) Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire 
la categoriile de produse şi activităţi pe care le consideră excluse în 
temeiul alin. (1).
    (4) ANAP are obligaţia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene 
informaţiile primite potrivit alin. (3).

  Exceptări aplicabile contractelor atribuite şi concursurilor de soluţii 
organizate pentru desfăşurarea altor activităţi decât pentru desfăşurarea 
unei activităţi relevante sau pentru desfăşurarea unei activităţi 
relevante într-o ţară terţă
    ART. 35
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă:
    a) contractelor pe care entităţile contractante le atribuie pentru 
desfăşurarea altor activităţi decât pentru desfăşurarea activităţilor lor 
relevante;
    b) contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se 
achiziţiona produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor 
activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene, în condiţiile în 
care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică 
a unei reţele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeană.

    (2) Prezenta lege nu este aplicabilă nici concursurilor de soluţii 
organizate în scopurile prevăzute la alin. (1).
    (3) Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire 
la categoriile de activităţi pe care le consideră excluse în temeiul alin. 
(1).
    (4) ANAP are obligaţia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene 
informaţiile primite potrivit alin. (3).

  Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor 
de soluţii organizate conform unor norme internaţionale
    ART. 36
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi 
concursurilor de soluţii pe care entitatea contractantă este obligată să 
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le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire 
diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre 
următoarele moduri:
    a) printr-un instrument juridic care creează obligaţii de drept 
internaţional public, precum un tratat sau acord internaţional, încheiat 
în conformitate cu Tratatele, între România şi una sau mai multe ţări 
terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau 
servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect 
de către semnatari;
    b) de către o organizaţie internaţională.

    (2) Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire 
la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de 
activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.
    (3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile 
primite potrivit alin. (2).
    (4) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi 
concursurilor de soluţii care sunt atribuite sau organizate de entitatea 
contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite 
de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară 
internaţională, în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile 
de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia sau instituţia 
respectivă.
    (5) În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii 
cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de o 
instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor 
de atribuire aplicabile.
    (6) În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii 
care implică aspecte de apărare sau securitate şi care sunt atribuite sau 
se organizează conform unor norme internaţionale sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 46.

  Exceptări specifice pentru contractele sectoriale de servicii
    ART. 37
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor 
sectoriale de servicii care au ca obiect:
    a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de 
terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra 
acestora;
    b) contracte pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care 
sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
    c) servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare 
alternativă a disputelor;
    d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);
    e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea 
sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, 
potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de 
investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii 
ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de 
Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate;
    f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, 
vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor 
instrumente financiare;
    g) contracte de muncă;
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    h) servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea 
pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial care fac obiectul 
codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor 
de ambulanţă pentru transportul pacienţilor;
    i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.

    (2) În sensul alin. (1) lit. b):
    a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media 
au înţelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut 
la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi 
programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi 
materialele pentru programe, iar noţiunea material pentru programe are 
acelaşi înţeles cu noţiunea program.

    (3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt 
următoarele:
    a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul 
prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 
de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei
proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluţionare 
alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui 
organism naţional de arbitraj sau de mediere ori de soluţionare 
alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în 
faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj sau de mediere ori de 
soluţionare alternativă a disputelor în altă formă;
    b) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul 
prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, 
în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a 
autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa 
instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale;
    c) asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat 
sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. 
a) şi b) sau în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate 
ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi 
consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
    d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-
sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o 
instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit
legislaţiei în vigoare să îndeplinească sarcini specifice sub 
supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;
    e) servicii prestate de executorii judecătoreşti.

  Exceptări aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe 
baza unui drept exclusiv
    ART. 38
    Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii 
atribuite unei entităţi care este ea însăşi autoritate contractantă sau 
unei asocieri de autorităţi contractante, în baza unui drept exclusiv de 
care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în 
virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, 
în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.
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 (la 22-12-2017 Articolul 38 din Paragraful 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II  
a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 
decembrie 2017) 

  Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entităţi 
contractante pentru achiziţionarea de apă şi pentru furnizarea de energie 
sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei
    ART. 39
    Prezenta lege nu este aplicabilă:
    a) contractelor care au ca obiect cumpărarea de apă, dacă acestea sunt 
atribuite de o entitate contractantă care desfăşoară una sau ambele 
activităţi legate de apa potabilă prevăzute la art. 7 alin. (1);
    b) contractelor atribuite de entităţi contractante care desfăşoară 
activităţi de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) 
sau art. 11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de 
combustibili pentru producerea energiei.

  Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activităţi efectuate 
în scopul explorării de petrol şi gaze naturale
    ART. 40
    (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entităţile 
contractante având ca obiect activităţi efectuate în scopul explorării de 
petrol şi gaze naturale.
    (2) În sensul alin. (1) activităţile efectuate în scopul explorării de 
petrol şi gaze naturale includ totalitatea activităţilor întreprinse în 
vederea verificării dacă dintr-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de 
petrol şi/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă şi calitativă a 
acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de 
valorificare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Achiziţii care includ aspecte de apărare şi securitate
  Apărare şi securitate
    ART. 41
    (1) Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale atribuite şi 
concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii 
naţionale, cu excepţia:
    a) celor pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 195/2012;
    b) celor pentru care nu sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau 56 din aceasta.

    (2) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite 
şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi 
securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în 
măsura în care protecţia intereselor esenţiale de securitate ale statului 
nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi 
impunerea unor cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al 
informaţiilor pe care entitatea contractantă le pune la dispoziţie în 
cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
    (3) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite 
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şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi 
securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în 
măsura în care aplicarea prezentei legi ar obliga entitatea contractantă 
să furnizeze informaţii a căror divulgare este contrară intereselor 
esenţiale ale securităţii naţionale, potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) 
din TFUE.
    (4) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale sau 
concursurilor de soluţii în legătură cu care este îndeplinită cel puţin 
una dintre următoarele condiţii:
    a) atribuirea şi executarea contractului sectorial sau a concursului 
de soluţii reprezintă informaţii secrete de stat, în conformitate cu 
dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate;
    b) atribuirea şi executarea contractului sectorial sau a concursului 
de soluţii necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor 
măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de 
securitate ale statului, cu condiţia ca acestea să nu poată fi garantate 
prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi cerinţele prevăzute la alin. 
(2).

  Achiziţii mixte care se referă la activităţi identice şi implică aspecte 
de apărare sau de securitate
    ART. 42
    (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii 
pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru 
care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, 
sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. 
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu 
situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui 
anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea 
contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte 
pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
    (2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă 
alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul 
juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre 
aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de 
caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere.
    (3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă 
alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic 
şi a actului normativ aplicabilă atribuirii contractului respectiv se 
aplică următoarele criterii:
    a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative 
emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, 
contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, 
cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de 
motive obiective;
    b) atunci când o parte a contractului face obiectul dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu 
condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive 
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obiective.

    (4) Dispoziţiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor şi 
excepţiilor prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
195/2012.
    (5) În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt 
incidente deopotrivă dispoziţiile alin. (3) lit. a) şi lit. b), se aplică 
dispoziţiile alin. (3) lit. a).
    (6) Decizia de a atribui un singur contract în conformitate cu alin. 
(3) nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării 
atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau 
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
    (7) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii 
pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru 
care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, 
sau ale altor acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din 
aceasta, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar 
diferitele părţi ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv 
separabile, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile 
actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) menţionat mai sus, 
dacă include elemente în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din 
TFUE, sau în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă, în caz
contrar.

  Achiziţii care se referă la mai multe activităţi relevante şi implică 
aspecte legate de apărare sau securitate
    ART. 43
    (1) În cazul contractelor care vizează mai multe activităţi relevante 
şi implică aspecte legate de apărare sau securitate, entităţile 
contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte 
pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
    (2) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte 
distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în temeiul alin. (1) 
în scopul excluderii atribuirii unui contract sau a unor contracte de la 
aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 195/2012.
    (3) În cazul în care în temeiul alin. (1), entităţile contractante 
aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic şi actul normativ 
aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele 
determinate de caracteristicile fiecărei activităţi avute în vedere.

    ART. 44
    În cazul în care entităţile contractante aleg să atribuie un singur 
contract, se aplică prevederile art. 45, cu condiţia ca atribuirea unui 
singur contract să fie justificată de motive obiective şi să nu fie luată 
de entitatea contractantă în scopul excluderii atribuirii unor contracte 
de la aplicarea prevederilor prezentei legi.

    ART. 45
    (1) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul 
prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul actelor normative 
emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, 
contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul 
prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
    (3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), care includ 
achiziţii sau alte elemente reglementate de actele normative emise în 
temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012 în 
legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi 
atribuite fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor şi excluderilor 
prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.

  Contracte sectoriale şi concursuri de soluţii care implică aspecte de 
apărare sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme 
internaţionale
    ART. 46
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi 
concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau de securitate 
şi pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le 
organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute 
în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri:
    a) printr-un acord sau înţelegere internaţională, încheiat în 
conformitate cu Tratatele, între România şi una sau mai multe ţări terţe 
ori subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii 
destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către 
semnatari;
    b) printr-un acord sau un aranjament internaţional referitor la 
staţionarea de trupe şi care vizează operatorii economici ai unui stat 
membru sau ai unei ţări terţe;
    c) de către o organizaţie internaţională.

    (2) Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire 
la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de 
activitate.
    (3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile 
primite potrivit alin. (2).
    (4) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi 
concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau de securitate 
şi care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractantă în
conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o 
organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, 
în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile de soluţii în 
cauză sunt finanţate integral de organizaţia sau instituţia respectivă, 
precum şi în cazul în care legislaţia prevede altfel.
    (5) În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii 
care implică aspecte de apărare sau de securitate cofinanţate în cea mai 
mare parte de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară 
internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire 
aplicabile.
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    (6) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor de achiziţie
sectorială/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care implică 
aspecte de apărare şi securitate naţională şi pe care entitatea 
contractantă le atribuie unei organizaţii internaţionale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Situaţii speciale
  Contracte încheiate între entităţi contractante
    ART. 47
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite 
de o entitate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de 
drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:
    a) entitatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor 
departamente sau servicii;
    b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt 
efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de 
către entitatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane 
juridice controlate de respectiva entitate contractantă;
    c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei 
juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului 
privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă 
este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, 
şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice 
controlate.

    (2) În sensul alin. (1) lit. a) se consideră că o entitate 
contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar 
celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii 
atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor 
strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice 
controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană 
juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către entitatea 
contractantă.
    (3) Excepţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci când o
persoană juridică controlată care are calitatea de entitate contractantă 
atribuie un contract entităţii contractante care o controlează sau unei 
alte persoane juridice controlate de aceeaşi entitate contractantă, cu 
condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de 
participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de 
veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, 
în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă 
asupra persoanei juridice controlate.

    ART. 48
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite 
unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o 
entitate contractantă care nu exercită asupra acelei persoane juridice un 
control potrivit prevederilor art. 47 alin. (1), în cazul în care sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) entitatea contractantă exercită în comun cu alte entităţi 
contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui 
pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
    b) mai mult de 80% din activităţile respectivei persoane juridice sunt 
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efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de 
către entităţile contractante care o controlează sau de către alte
persoane juridice controlate de aceleaşi autorităţi contractante;
    c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei 
juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului 
privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă 
este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, 
şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice 
controlate.

    (2) În sensul alin. (1) lit. a), entităţile contractante exercită în 
comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii:
    a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse 
din reprezentanţi ai tuturor entităţilor contractante participante, 
aceeaşi persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate
entităţile contractante participante;
    b) entităţile contractante sunt în măsură să exercite în comun o 
influenţă determinantă asupra obiectivelor strategice şi a deciziilor 
importante ale persoanei juridice controlate;
    c) persoana juridică controlată nu urmăreşte interese contrare celor 
ale autorităţilor contractante care o controlează.

    ART. 49
    Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor încheiate exclusiv între 
două sau mai multe entităţi contractante în cazul în care sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între
entităţile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile 
publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea 
îndeplinirii unor obiective comune;
    b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv consideraţii 
de interes public;
    c) entităţile contractante participante desfăşoară pe piaţa liberă mai 
puţin de 20% din activităţile vizate de cooperare.

    ART. 50
    (1) Procentele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. 
(1) lit. b) şi la art. 49 lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de 
afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe 
activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana
juridică sau de entitatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, 
produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.
    (2) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (1), din cauza 
datei la care persoana juridică sau entitatea contractantă, după caz, a 
fost înfiinţată sau şi-a început activitatea sau ca urmare a reorganizării 
activităţilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ 
corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile, nu 
este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele 
prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) şi la 
art. 49 lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, 
în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.

  Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate
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    ART. 51
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă atribuirii contractului 
sectorial:
    a) de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate; sau
    b) de către o asociere de mai multe entităţi contractante, formată 
exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi 
afiliate la una dintre entităţile contractante respective.

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
    a) în cazul unui contract sectorial de servicii, numai dacă cel puţin 
80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, 
a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii 
pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este 
afiliată;
    b) în cazul unui contract sectorial de produse, numai dacă cel puţin 
80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse, din 
ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel 
de produse pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu 
care este afiliată;
    c) în cazul unui contract sectorial de lucrări, numai dacă cel puţin 
80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, 
a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrări pentru 
entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este afiliată.

    (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprindere afiliată 
reprezintă orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care 
intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea 
conturilor, în perimetrul de consolidare al entităţii contractante sau 
orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se află în 
oricare din următoarele situaţii:
    a) entitatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influenţă 
dominantă asupra sa;
    b) exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra unei 
entităţi contractante;
    c) împreună cu entitatea contractantă, se află, direct sau indirect, 
sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi 
economice; pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 
alin. (1) lit. bb) se aplică în mod corespunzător.

    (4) În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere 
afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea, cifra de afaceri 
nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea 
să demonstreze că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este credibilă, 
în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
    (5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la entitatea 
contractantă furnizează servicii sau lucrări identice sau similare, 
procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare 
cifra totală de afaceri care rezultă din prestarea de servicii, furnizarea 
de produse sau execuţia de lucrări de către respectivele întreprinderi 
afiliate.
    (6) Entităţile contractante au obligaţia de a transmite ANAP orice 
informaţii pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru 
care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) şi (2).

  Contracte sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entităţi 
contractante sau unei entităţi contractante care face parte dintr-o astfel 
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de asociere
    ART. 52
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractului 
sectorial:
    a) de către o asociere de mai multe entităţi contractante, formată 
exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre 
entităţile contractante respective;
    b) de către o entitate contractantă unei asocieri de entităţi 
contractante din care ea însăşi face parte, înfiinţată exclusiv cu scopul 
de a derula o activitate relevantă.

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost 
înfiinţată pentru efectuarea activităţii în cauză pe o perioadă de cel 
puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea 
prevede că entităţile contractante în cauză vor face parte din asocierea 
respectivă pentru o perioadă cel puţin egală cu cea menţionată.
    (3) Entităţile contractante au obligaţia de a transmite ANAP orice 
informaţii pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru 
care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1).

  Servicii de cercetare şi dezvoltare
    ART. 53
    Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale de servicii care au ca 
obiect prestarea de servicii de cercetare şi dezvoltare care fac obiectul 
codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 şi 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 sau 73430000-5, doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii:
    a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, entităţii 
contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activităţi; şi
    b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către entitatea 
contractantă.

  Activităţi expuse direct concurenţei
    ART. 54
    (1) Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor 
sectoriale şi concursurilor de soluţii, în cazul în care activitatea 
relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenţei pe o 
piaţă la care accesul nu este restricţionat. 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 163 
     Atunci când o entitate contractantă care atribuie contracte 
sectoriale apreciază că sunt întrunite condiţiile necesare aplicării art. 
54 alin. (1) din Lege, aceasta are obligaţia de a solicita Comisiei 
Europene să decidă, pentru activitatea relevantă pe care respectiva 
entitate contractantă o desfăşoară, cu privire la aplicabilitatea acelui 
articol. 
 
    ART. 164 
    (1) Entitatea contractantă interesată să obţină decizia prevăzută la 
art. 163 trebuie să formuleze o cerere care va cuprinde informaţiile 
necesare pentru descrierea situaţiei existente, astfel cum sunt acestea 
prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 
2005. 
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    (2) Cererea se transmite Comisiei Europene în conformitate cu 
dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Decizia Comisiei 2005/15/CE. 
 
└──────────────────────────────────────

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o 
anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se 
stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri 
formulate în acest sens de entitatea contractantă interesată, care va 
cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii
pertinente în legătură cu situaţia existentă.
    (3) Înainte de a se adresa Comisiei Europene, entitatea contractantă 
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la 
faptul că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct 
concurenţei. Autorităţile de reglementare în domeniul activităţilor 
relevante au obligaţia ca, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, 
să furnizeze informaţiile pe care acesta le consideră necesare formulării 
punctului său de vedere. 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 164 
    (1) Entitatea contractantă interesată să obţină decizia prevăzută la 
art. 163 trebuie să formuleze o cerere care va cuprinde informaţiile 
necesare pentru descrierea situaţiei existente, astfel cum sunt acestea 
prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 
2005. 
    (2) Cererea se transmite Comisiei Europene în conformitate cu 
dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Decizia Comisiei 2005/15/CE. 
 
    ART. 165 
    (1) În condiţiile art. 54 alin. (3) din Lege, entitatea contractantă 
solicitantă are obligaţia de a transmite cererea prevăzută la art. 164 
alin. (1) mai întâi către Consiliul Concurenţei, solicitând acestuia să 
emită un punct de vedere argumentat cu privire la faptul că activitatea 
relevantă care face obiect al solicitării este expusă direct concurenţei 
pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat. 
    (2) În condiţiile art. 164 alin. (2), entitatea contractantă are 
obligaţia de a transmite cererea însoţită de punctul de vedere formulat de 
Consiliul Concurenţei. 
 
    ART. 166 
     În cel mult 5 zile de la transmiterea cererii către Comisia 
Europeană, entitatea contractantă are obligaţia de a notifica ANAP cu 
privire la solicitarea respectivă, ataşând o copie de pe cererea transmisă 
şi, dacă este cazul, o copie a punctului de vedere al Consiliului 
Concurenţei. 
 
    ART. 167 
     Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite Comisiei 
Europene, la solicitarea acesteia, orice clarificări sau completări pe 
care aceasta le consideră necesare în vederea adoptării deciziei prevăzute 
la art. 164. 
 
    ART. 168 
     Entitatea contractantă beneficiază de aplicabilitatea prevederilor 
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art. 54 alin. (1) din Lege în oricare dintre următoarele situaţii: 
    a) Comisia Europeană a adoptat, în conformitate cu procedura 
reglementată la art. 35 alin. (6) din Directiva 2014/25/UE, o decizie prin 
care se constată că activitatea relevantă care a reprezentat obiect al 
solicitării este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu 
este restricţionat; 
    b) după o perioadă de 3 luni, calculată începând din prima zi 
lucrătoare următoare datei la care Comisia Europeană a primit cererea 
prevăzută la art. 164 alin. (2), dacă în această perioadă Comisia 
Europeană nu a adoptat nicio decizie şi nu a anunţat o extindere a 
perioadei iniţiale de analiză; 
    c) după o perioadă de 6 luni, calculată începând din prima zi 
lucrătoare următoare datei la care Comisia Europeană a primit cererea 
prevăzută la art. 164 alin. (2), dacă în această perioadă Comisia 
Europeană a anunţat o extindere a perioadei iniţiale de analiză, dar nu a 
adoptat, ulterior extinderii, nicio decizie. 
 
 
    ART. 169 
    (1) Entitatea contractantă care, conform prevederilor art. 168, 
beneficiază de aplicabilitatea art. 54 alin. (1) din Lege, pentru una sau 
mai multe dintre activităţile relevante pe care le desfăşoară, are dreptul 
de a atribui contractele sectoriale destinate activităţii/activităţilor 
relevante respective prin aplicarea unor proceduri interne proprii. 
    (2) Procedurile interne prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure 
promovarea concurenţei între operatorii economici şi să garanteze 
transparenţa, tratamentul egal şi nediscriminarea acestora. 
 
└──────────────────────────────────────

    (4) Consiliul Concurenţei va transmite punctul de vedere în termen de 
30 de zile de la data primirii tuturor informaţiilor necesare evaluării 
expunerii directe la concurenţă a activităţii relevante.
    (5) Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea cererii 
prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

  Activităţi de achiziţie centralizată
    ART. 55
    (1) Entitatea contractantă nu aplică dispoziţiile prezentei legi 
pentru achiziţiile care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    a) au ca obiect produse sau servicii achiziţionate de la o unitate de 
achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie 
centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
    b) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate în temeiul 
unor contracte atribuite de către o unitate de achiziţii centralizate care 
furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 
alin. (1) lit. d);
    c) au ca obiect lucrări, produse sau servicii a căror achiziţie se 
realizează prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziţii administrat de 
o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de 
achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
    d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate printr-un 
acord-cadru încheiat de o unitate de achiziţii centralizate care 
furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 
alin. (1) lit. d), în măsura în care identitatea entităţii contractante a 
fost prevăzută în cuprinsul invitaţiei la procedura concurenţială de 
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ofertare publicate în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru 
organizate de către unitatea de achiziţii centralizate.
 (la 22-12-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Paragraful 6 
, Sectiunea a 3-a , Capitolul II  a fost modificată de Punctul 14, 
Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă are
obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi numai în ceea ce
priveşte activităţile pe care le realizează ea însăşi, cum ar fi:
    a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii 
care este administrat de către o unitate de achiziţii centralizate;
    b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în 
executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziţii 
centralizate.

    (3) Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate de către entităţi 
contractante şi situaţiile şi condiţiile în care acestea achiziţionează 
lucrări, produse şi/sau servicii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate de către 
entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. a) şi b), şi situaţiile şi modul în care acestea achiziţionează 
lucrări, produse şi/sau servicii se stabilesc de către entităţile 
contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi 
b), conform unor reguli proprii.

    ART. 56
    (1) Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de 
achiziţii centralizate se realizează prin mijloace electronice de 
comunicare, în conformitate cu prevederile art. 78-81 şi ale normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    (2) Entitatea contractantă nu are obligaţia de a aplica procedurile de 
atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condiţiile
stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 55 alin. (3) sau 
prin regulile proprii potrivit prevederilor art. 55 alin. (4), atribuie 
unei unităţi de achiziţii centralizate un contract sectorial de servicii 
având ca obiect furnizarea de activităţi de achiziţie centralizate.
    (3) Contractele sectoriale de servicii prevăzute la alin. (2) pot 
include şi furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare.
    (4) Atribuirea contractelor sectoriale de servicii privind furnizarea 
de activităţi de achiziţie auxiliare altfel decât de către o unitate de 
achiziţii centralizate potrivit alin. (2) se realizează prin aplicarea 
procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege în cazul 
contractelor sectoriale de servicii.
    (5) Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile în cazul în care o 
unitate de achiziţii centralizate furnizează activităţi de achiziţie 
centralizate sau un furnizor de servicii de achiziţie furnizează 
activităţi de achiziţie auxiliare pentru o entitate contractantă altfel 
decât în temeiul unui contract sectorial.

  Achiziţii realizate ocazional în comun
    ART. 57
    (1) Două sau mai multe entităţi contractante pot conveni să efectueze 
în comun anumite achiziţii specifice.
    (2) În cazul în care o procedură de atribuire a unui contract 
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sectorial este gestionată în întregime în comun, în numele şi pe seama 
tuturor entităţilor contractante, acestea sunt responsabile în mod solidar 
pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei legi.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul 
în care o singură entitate contractantă gestionează procedura de atribuire 
a unui contract sectorial, acţionând atât în nume propriu, cât şi în 
numele şi pe seama celorlalte entităţi contractante.
    (4) În cazul în care o procedură de atribuire a unui contract 
sectorial nu este gestionată în întregime în numele şi pe seama 
entităţilor contractante, acestea sunt responsabile în mod solidar numai 
cu privire la activităţile efectuate în comun.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (4), fiecare entitate contractantă este 
responsabilă în mod individual pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în 
temeiul prezentei legi în ceea ce priveşte activităţile pe care le
realizează în nume propriu.

  Achiziţii care implică entităţi contractante din alte state membre
    ART. 58
    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 47-52, entităţile 
contractante naţionale pot acţiona în comun cu entităţi contractante din 
alte state membre pentru atribuirea contractelor sectoriale în 
conformitate cu dispoziţiile art. 59-61.
    (2) Entităţile contractante naţionale nu vor folosi mijloacele şi 
instrumentele reglementate de dispoziţiile art. 59-61 în scopul evitării 
aplicării normelor imperative naţionale de drept public care, în 
conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplică statutului sau
activităţilor acestora.

    ART. 59
    (1) Entităţile contractante naţionale au dreptul de a utiliza 
activităţile de achiziţie centralizate furnizate de o unitate de achiziţii 
centralizate dintr-un alt stat membru.
    (2) Furnizarea activităţilor de achiziţie centralizate de către o 
unitate de achiziţii centralizate dintr-un alt stat membru se realizează 
în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în 
care este situată unitatea de achiziţii centralizate.
    (3) Dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în care este 
situată unitatea de achiziţii centralizate se aplică, de asemenea, pentru:
    a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de 
achiziţii;
    b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în 
executarea unui acord-cadru.

    (4) Entităţile contractante naţionale pot, împreună cu entităţi 
contractante din alte state membre, să atribuie în comun un contract 
sectorial, să încheie un acord-cadru sau să administreze un sistem dinamic 
de achiziţii, precum şi, în măsura în care identitatea entităţilor
contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitaţiei la o procedură 
concurenţială de ofertare, să încheie contracte sectoriale în executarea 
acordului-cadru sau în cadrul sistemului dinamic de achiziţii.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (4) şi cu excepţia situaţiei în care 
elementele necesare sunt stabilite printr-un acord internaţional încheiat 
între România şi statul membru în cauză, entităţile contractante 
participante încheie un acord prin care stabilesc:
    a) responsabilităţile părţilor şi dispoziţiile de drept naţional 
aplicabile;
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    b) aspectele de organizare internă a procedurii de atribuire, inclusiv 
gestionarea procedurii, repartizarea lucrărilor, produselor sau 
serviciilor care urmează să fie achiziţionate şi încheierea contractelor.

    ART. 60
    (1) Entitatea contractantă participantă la o achiziţie sectorială 
realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (4) nu are
obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi atunci când 
achiziţionează lucrări, produse sau servicii care fac obiectul achiziţiei 
de la entitatea contractantă responsabilă pentru gestionarea procedurii de 
atribuire.
    (2) Entităţile contractante participante la o achiziţie sectorială 
realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (4) pot stabili, 
potrivit dispoziţiilor art. 59 alin. (5) lit. a), repartizarea 
responsabilităţilor specifice între acestea şi pot conveni asupra 
aplicării legislaţiei naţionale interne a oricăruia dintre statele membre 
în care sunt situate entităţile contractante participante.
    (3) Modul de alocare a responsabilităţilor şi legislaţia naţională 
aplicabilă se menţionează în documentaţia de atribuire pentru contractele 
sectoriale atribuite în comun în conformitate cu dispoziţiile art. 59 
alin. (4).

    ART. 61
    (1) În cazul în care mai multe entităţi contractante din România şi 
alte State Membre au înfiinţat o entitate comună, inclusiv o grupare 
europeană de cooperare teritorială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 
privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) sau o altă 
entitate în temeiul dreptului Uniunii Europene, entităţile contractante 
participante convin, prin decizie a organismului competent al entităţii 
comune, asupra aplicării dispoziţiilor de drept naţional în materie de 
achiziţii sectoriale ale unuia dintre următoarele state membre:
    a) statul membru în care entitatea comună îşi are sediul;
    b) statul membru în care entitatea comună îşi desfăşoară activităţile.

    (2) Acordul prevăzut la alin. (1) poate produce efecte pe o perioadă 
nedeterminată, atunci când este încorporat în actul constitutiv al
entităţii comune, sau poate fi limitat la o perioadă determinată, anumite 
tipuri de contracte sau una sau mai multe atribuiri de contracte 
individuale.

    CAP. III
    Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de 
atribuire
    SECŢIUNEA 1
    Operatori economici
    ART. 62
    Entităţile contractante au obligaţia să respecte toate principiile 
conform art. 2 alin. (2), în mod special un tratament egal şi 
nediscriminatoriu, şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi 
proporţională.

    ART. 63
    (1) Entităţile contractante nu vor concepe sau structura achiziţiile 
sectoriale ori elemente ale acestora cu scopul exceptării acestora de la 
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aplicarea dispoziţiilor prezentei legi sau al restrângerii artificiale a 
concurenţei.
    (2) În sensul alin. (1), se consideră că există o restrângere 
artificială a concurenţei în cazul în care achiziţia sectorială ori 
elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a 
favoriza sau dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici.

    ART. 64
    (1) Entitatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire 
reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor 
de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie 
respectate pe parcursul executării contractului sectorial sau să indice 
instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine
informaţii detaliate privind reglementările respective.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă are
totodată obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în 
cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de 
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă.

    ART. 65
    (1) Operatorii economici care, potrivit legislaţiei statului în care 
sunt stabiliţi, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în 
obiectul achiziţiei sectoriale nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în 
temeiul legislaţiei statului membru în care se atribuie contractul, sunt 
obligaţi să fie persoane fizice sau persoane juridice.
    (2) În cazul contractelor sectoriale de servicii şi de lucrări şi al 
contractelor sectoriale de produse care includ şi servicii sau lucrări sau 
operaţiuni de amplasare şi de instalare, entitatea contractantă poate 
obliga persoanele juridice sau alte entităţi constituite într-o altă formă 
de organizare prevăzută de dispoziţiile legale să indice, în cadrul 
ofertelor sau solicitărilor de participare, numele şi calificările
profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea 
contractului în cauză.

    ART. 66
    Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de 
atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu 
alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară 
constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege.

 (la 22-12-2017 Articolul 66 din Sectiunea 1 , Capitolul III  a fost 
modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 
20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 
decembrie 2017) 

    ART. 67
    (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor 
economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau 
să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte sau a 
unei solicitări de participare.
    (2)  Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor 
economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a 
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fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă 
juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în invitaţia la 
procedura concurenţială de ofertare sau documentaţia de atribuire şi în 
măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în 
mod corespunzător a contractului de achiziţie sectorial.
 (la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 67 , Sectiunea 1 , Capitolul 
III  a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 
22 decembrie 2017) 

    (3) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia 
de atribuire, atunci când este necesar şi justificat din motive obiective, 
modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerinţele 
referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică 
şi profesională, în cazul participării în comun la procedura de atribuire, 
cu respectarea principiului proporţionalităţii.
    (4) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia 
de atribuire anumite condiţii specifice privind executarea contractului 
sectorial sau a acordului-cadru, în cazul în care operatori economici 
participă în comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile 
ofertanţilor individuali, justificate de motive obiective şi cu 
respectarea principiului proporţionalităţii.
    (5) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi se stabilesc prevederi sau cerinţe standard în legătură cu 
modalităţile de îndeplinire de către operatori economici care participă în 
comun la procedura de atribuire a cerinţelor referitoare la capacitatea 
economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională.

    ART. 68
    (1)  Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să 
precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

    a) partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze; 
şi
    b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia 
din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de 
participare.

 (la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 68 , Sectiunea 1 , Capitolul 
III  a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 
22 decembrie 2017) 

    (2) Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca 
şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 
naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile 
internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Contracte rezervate
    ART. 69
    (1) Entitatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la 
procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

Pagina 43



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015
privind economia socială.
    (2) În anunţul/invitaţia de participare entitatea contractantă
precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de 
atribuire.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Confidenţialitate
    ART. 70
    (1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau 
dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes 
public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea
entităţii contractante, entitatea contractantă are obligaţia de a nu 
dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de 
aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi 
elementele confidenţiale ale ofertelor.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile entităţii 
contractante prevăzute la art. 155 şi art. 227-229 în legătură cu 
transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, respectiv, 
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către 
candidaţi/ofertanţi.
    (3) Entitatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite 
cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor 
pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de 
atribuire, inclusiv informaţiile puse la dispoziţie în cadrul funcţionării 
unui sistem de calificare, potrivit prevederilor art. 175, indiferent dacă 
acesta a făcut sau nu obiectul unui anunţ privind existenţa unui sistem de 
calificare utilizat ca modalitate de invitare la o procedură concurenţială 
de ofertare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Reguli de evitare a conflictului de interese
    ART. 71 
    Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă 
are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, 
identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul 
evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal 
pentru toţi operatorii economici. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 23 
    (1) Entitatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de 
atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire. 
    (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a încărca integral în 
SEAP, în zilele lucrătoare, documentaţia de atribuire împreună cu 
documentele-suport. 
    (3) Documentele-suport conţin: 
    a) declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
entităţii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din 
partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei, precum şi datele de 
identificare ale acestora; 
    b) strategia de contractare. 
 
    (4) În cazul aplicării procedurii simplificate, justificarea alegerii 
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procedurii conţine numai explicaţii cu privire la determinarea valorii 
estimate a contractului sectorial/acordului-cadru. 
    (5) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 71 din Lege, 
entitatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documentaţia de 
atribuire, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal ce 
va conţine datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul entităţii contractante, precum şi a celor cu putere de 
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor 
implicaţi în procedură din partea acestuia din urmă. Acest document nu are 
caracter de document public, cu excepţia numelui care se publică în fişa 
de date. 
    (6) Prin datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul entităţii contractante, care se regăsesc în declaraţia 
prevăzută la alin. (5), se înţelege: 
    a) numele şi prenumele; 
    b) data şi locul naşterii; 
    c) domiciliul actual; 
    d) codul numeric personal; 
    e) funcţia pe care o deţine în cadrul entităţii contractante prin 
raportare la implicarea în procesul de achiziţie sectorială. 
 
    (7) În îndeplinirea funcţiei de verificare, ANAP are acces la 
declaraţia prevăzută la alin. (5). 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 72
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice 
situaţie în care personalul entităţii contractante sau al unui furnizor de 
servicii de achiziţie care acţionează în numele entităţii contractante 
care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot 
influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes 
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput 
ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa lor în
contextul procedurii de atribuire.

    ART. 73
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese 
orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în 
sensul art. 72, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu 
exemplificativ:
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a 
persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 
susţinători sau subcontractanţi propuşi;
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, 
până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi 
propuşi;
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu 
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privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate 
avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de 
altă natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/ 
candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care 
se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire;
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire.

    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau 
asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente 
unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social 
sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot 
în adunarea generală.

    ART. 74
    Ofertantul declarat câştigător cu care entitatea contractantă a 
încheiat contractul sectorial nu are dreptul de a angaja sau încheia orice 
alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în 
scopul îndeplinirii contractului sectorial, cu persoane fizice sau
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de 
atribuire sau angajaţi/foşti angajaţi ai entităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire 
cu care entitatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale 
ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de 
cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 
rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

    ART. 75
    (1) În cazul în care entitatea contractantă identifică o situaţie 
potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 72, aceasta 
are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 
dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi 
de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o 
expunere a motivelor care, în opinia entităţii contractante, sunt de 
natură să ducă la un conflict de interese.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă va solicita 
candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire 
la respectiva situaţie.
    (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi 
(2), entitatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, 
adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat 
conflictul de interese, dispunând măsuri precum: înlocuirea persoanelor 
responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată 
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imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea 
ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de 
decizie din cadrul entităţii contractante.

    ART. 76 
    (1) Entitatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire 
numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
    (2) Entitatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea 
şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ 
subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile 
de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se 
publică doar numele. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA a 9-a 
    Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia 
    ART. 132 
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru 
atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, persoane cu 
competenţe relevante responsabile pentru evaluarea ofertelor şi, după caz, 
a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de 
evaluare. 
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare 
pot face parte membri aparţinând compartimentelor entităţii contractante, 
iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru 
este o altă entitate contractantă, din cadrul respectivei entităţi 
contractante. 
    (3) În cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor 
necesită o expertiză aprofundată în domeniul achiziţiilor sectoriale ori 
de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele 
contractuale specifice, entitatea contractantă poate desemna, pe lângă 
comisia de evaluare, specialişti externi numiţi experţi cooptaţi, care 
desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de 
către furnizorii de servicii auxiliare achiziţiei. 
    (4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se 
poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract/acord-cadru în 
parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte/acorduri-cadru, acest 
din urmă caz aplicându-se când contractele respective sunt de complexitate 
redusă. 
    (5) În cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea 
persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât 
pentru fiecare etapă în parte, cât şi pentru toate etapele. 
    (6) Entitatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu 
aplicarea procedurii de atribuire din cadrul compartimentului intern 
specializat în domeniul achiziţiilor sectoriale. 
    (7) Preşedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la 
aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând 
drept de vot. 
    (8) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie să fie 
în relaţii de subordonare ierarhică unele faţă de altele, în măsura în 
care structura organizatorică a entităţii contractante permite acest 
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lucru. 
    (9) Entitatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de 
rezervă pentru membrii comisiei de evaluare. 
    (10) Entitatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al 
comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care 
urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-
şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei 
de evaluare. 
    (11) După producerea înlocuirii prevăzute la alin. (10), calitatea de 
membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, 
care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii 
de atribuire. 
 
    ART. 133 
    (1) Comisia de evaluare are următoare atribuţii: 
    a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc 
oferta; 
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către 
ofertanţi/candidaţi; 
    c) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul; 
    d) desfăşurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării 
procedurii de dialog competitiv; 
    e) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul 
aplicării procedurilor de negociere; 
    f) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu 
prevederile caietului de sarcini; 
    g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu 
criteriile de atribuire, dacă este cazul; 
    h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, 
inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea 
aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi 
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului sectorial respectiv, 
precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia 
prevăzută la art. 222 din Lege; 
    i) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare 
în vederea evaluării solicitărilor de participare şi/sau ofertelor; 
    j) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor 
care stau la baza încadrării acestora în fiecare dintre aceste categorii; 
    k) stabilirea ofertelor admisibile; 
    l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, 
astfel cum a fost prevăzut în fişa de date a achiziţiei; 
    m) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea 
propunerii de anulare a procedurii; 
    n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a 
rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu 
mai multe etape şi a raportului procedurii de atribuire. 
 
    (2) Rapoartele intermediare şi raportul procedurii de atribuire se 
înaintează de către preşedintele comisiei de evaluare conducătorului 
entităţii contractante spre aprobare. 
    (3) În cazul în care nu aprobă raportul procedurii, conducătorul 
entităţii contractante va motiva în scris decizia sa şi poate, după caz: 
    a) returna raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre 
corectare sau reevaluare parţială; 
    b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de 
evaluare va fi numită. 
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    ART. 134 
    (1) Experţii cooptaţi prevăzuţi la art. 132 alin. (3) pot fi desemnaţi 
încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui 
proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora, 
scop în care în cadrul deciziei de desemnare a experţilor cooptaţi se 
precizează atribuţiile şi responsabilităţile specifice deţinute pe 
parcursul procesului de evaluare. 
    (2) Propunerea privind cooptarea experţilor externi, respectiv 
necesitatea participării acestora la procesul de evaluare se justifică la 
un nivel obiectiv şi rezonabil, prin raportarea la atribuţiile şi 
responsabilităţile ce sunt deţinute/exercitate de către aceştia în 
aplicarea prevederilor alin. (1). 
    (3) Experţii cooptaţi nu au drept de vot în cadrul comisiei de 
evaluare, însă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi 
mandatului primit în baza deciziei de desemnare, precum şi a competenţelor 
personale, aceştia procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate 
asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe 
care o deţin. 
    (4) În sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este 
responsabil din punct de vedere profesional pentru acurateţea şi 
realitatea informaţiilor consemnate în cadrul raportului de specialitate. 
    (5) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (3) este destinat să 
faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului 
de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor şi de stabilire a 
ofertei/ofertelor câştigătoare. 
    (6) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de 
specialitate al expertului cooptat prevăzut la alin. (3) au obligaţia de 
a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă 
individuală care devine anexă la raportul procedurii de atribuire. În 
cadrul acestei note se justifică în mod documentat punctul de vedere al 
respectivilor membri, la un nivel similar cu exigenţele ce derivă din 
aplicarea prevederilor alin. (5). 
    (7) Raportul de specialitate se ataşează la raportul procedurii de 
atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei sectoriale. 
 
    ART. 135 
    (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei 
de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor de 
participare, precum şi asupra oricăror altor informaţii prezentate de 
către candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire. 
    (2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se 
sancţionează conform legii. 
    (3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile 
comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, 
după caz, experţii cooptaţi şi persoane împuternicite de către ANAP. 
    (4) Membrii comisiei de evaluare şi experţii externi cooptaţi au 
obligaţia de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese 
prevăzute la art. 71-77 din Lege. 
 
    ART. 136 
    (1) Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a semna 
pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate 
prin care se angajează să respecte prevederile art. 135 şi prin care 
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confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui 
conflict de interese. 
    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată de membrii 
comisiei de evaluare înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după 
data şi ora-limită pentru depunerea solicitărilor de 
participare/ofertelor, şi conţine următoarele date de identificare: 
    a) numele şi prenumele; 
    b) data şi locul naşterii; 
    c) domiciliul actual; 
    d) codul numeric personal. 
 
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de 
evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o 
situaţie de conflict de interese, atunci acesta are obligaţia de a 
solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o 
altă persoană. 
    (4) Situaţiile privind conflictul de interese pot fi sesizate 
entităţii contractante şi de către terţi. 
    (5) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, entitatea 
contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este 
cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror 
aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese. 
 
    ART. 137 
    (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun 
acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul 
estimativ de aplicare a procedurii de atribuire şi perioada solicitată 
pentru valabilitatea ofertelor. 
    (2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua 
documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe 
comune. 
    (3) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puţin 2/3 
dintre membrii săi cu drept de vot. 
    (4) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentată prin 
identificarea elementelor concrete ale solicitării de 
participare/ofertelor în raport cu cerinţele definite prin documentele 
achiziţiei şi prevederile legale. 
    (5) În cazul procesului de selecţie a candidaţilor sau stabilirii 
ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de 
evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei solicitări 
de participare/oferte în parte. 
    (6) În cazul în care există divergenţe de păreri între membrii 
comisiei de evaluare sau când există o diferenţă considerabilă între 
punctajele acordate de aceştia, preşedintele comisiei de evaluare va 
solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în 
timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei 
câştigătoare. 
    (7) Procesul de reanalizare a punctelor de divergenţă se consemnează 
într-un proces-verbal, justificându-se opiniile contrare. 
    (8) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (6), comisia de 
evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor săi. 
    (9) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia 
adoptată potrivit dispoziţiilor alin. (8) au obligaţia de a-şi prezenta 
punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală 
care devine anexă la raportul procedurii de atribuire în condiţii similare 
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celor stabilite prin dispoziţiile art. 134 alin. (6). 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 77
    Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. 
(1) lit. a) şi b), pot stabili reguli proprii de evitare a conflictului de 
interese, astfel încât să asigure respectarea principiilor prevăzute art. 
2 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 5-a
    Reguli aplicabile comunicărilor
    ART. 78
    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele 
asemenea, prevăzute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin 
mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace 
decât cele electronice.
    (2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin 
mijloace electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora 
trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie 
să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul 
operatorilor economici la procedura de atribuire.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală 
poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele 
esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia consemnării în 
scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării verbale, cu 
condiţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
    (4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale 
procedurii de atribuire includ documentele achiziţiei, solicitările de 
participare, confirmările interesului şi ofertele.
    (5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se 
consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări 
audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării.

    ART. 79
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea 
integrităţii datelor şi a confidenţialităţii ofertelor şi a solicitărilor 
de participare în cadrul tuturor operaţiunilor de comunicare, transmitere 
şi stocare a informaţiilor.
    (2) Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi 
cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii este 
confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora.
    (3) Entitatea contractantă ia cunoştinţă de conţinutul ofertelor, al 
solicitărilor de participare sau al planurilor/proiectelor în cazul 
concursurilor de soluţii numai de la data stabilită pentru deschiderea 
acestora.

    ART. 80
    (1) Entitatea contractantă are dreptul, dacă este necesar, să impună 
utilizarea unor instrumente şi dispozitive care nu sunt disponibile cu 
caracter general, cu condiţia să ofere mijloace alternative de acces.
    (2) Entitatea contractantă oferă mijloace alternative de acces
adecvate dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) oferă acces direct, liber, complet şi gratuit, prin mijloace 
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electronice, la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) de 
la data publicării invitaţiei la procedura concurenţială de 
ofertare/invitaţiei pentru confirmarea interesului; în cuprinsul 
invitaţiei se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste 
instrumente şi dispozitive;
 (la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 80 , Sectiunea a 
5-a , Capitolul III  a fost modificată de Punctul 18, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    b) asigură că operatorii economici care nu au acces la instrumentele 
şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) şi nici posibilitatea de a le 
obţine în termenele stabilite, cu condiţia ca lipsa accesului să nu poată 
fi atribuită operatorului economic în cauză, pot avea acces la procedura 
de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la 
dispoziţie cu titlu gratuit online;
    c) asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea 
electronică a ofertelor.

    ART. 81 
    Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se 
stabilesc, cu luarea în considerare a progresului tehnologic, următoarele: 
    a) situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor 
mijloace de comunicare decât cele electronice; 
    b) regulile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de dispozitivele şi 
instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea şi primirea ofertelor, 
a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul 
concursurilor de soluţii, inclusiv situaţiile şi condiţiile în care poate 
fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, 
precum şi modalităţile de implementare a acesteia; 
    c) utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării 
interoperabilităţii instrumentelor şi dispozitivelor utilizate pentru 
comunicarea electronică. 
 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Reguli aplicabile comunicărilor 
    ART. 59 
    (1) Situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor 
mijloace de comunicare decât cele electronice sunt: 
    a) atunci când, ca urmare a naturii specializate a achiziţiei, se 
utilizează mijloace electronice de comunicare care necesită instrumente, 
dispozitive, formate de fişiere specifice, aplicaţii care nu sunt 
disponibile cu caracter general; 
    b) atunci când aplicaţiile care suportă formatele de fişiere adecvate 
pentru descrierea ofertelor utilizează formate de fişiere care nu pot fi 
procesate de nicio altă aplicaţie deschisă sau disponibilă cu caracter 
general sau fac obiectul unui regim de licenţe limitate de drepturi de 
proprietate intelectuală, iar entitatea contractantă nu le poate pune la 
dispoziţie pentru descărcare sau pentru utilizare la distanţă; 
    c) atunci când utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar 
necesita echipamente de birou specializate care nu sunt disponibile cu 
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caracter în general pentru entităţile contractante; 
    d) atunci când prin documentele achiziţiei se solicită prezentarea 
unor mostre, machete sau modele la scară redusă care nu se pot fi 
transmise prin mijloace electronice; 
    e) atunci când este necesară fie din cauza unei încălcări a 
securităţii mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru protejarea 
naturii deosebit de sensibile a informaţiilor care necesită un nivel de 
protecţie atât de ridicat încât nu poate fi asigurat în mod corespunzător 
prin utilizarea instrumentelor şi dispozitivelor electronice disponibile 
cu caracter general pentru operatorii economici sau care pot fi puse la 
dispoziţia acestora prin mijloace alternative de acces. 
 
    (2) În ceea ce priveşte comunicările pentru care nu sunt folosite 
mijloace electronice de comunicare în conformitate cu alin. (1), 
comunicarea se poate realiza prin: 
    a) intermediul serviciilor poştale; 
    b) fax; 
    c) combinaţie între lit. a) şi b). 
 
    (3) Entitatea contractantă care se află în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a indica în raportul procedurii de 
atribuire motivele concrete care au condus la solicitarea altor mijloace 
de comunicare în procesul de depunere a ofertelor decât cele electronice. 
 
    ART. 60 
     Instrumentele şi dispozitivele de recepţie electronică a ofertelor, a 
cererilor de participare, precum şi a planurilor şi proiectelor pentru 
concursul de soluţii trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice şi 
proceduri adecvate, cel puţin că: 
    a) data şi ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de 
participare, a planurilor şi a proiectelor pot fi determinate cu precizie; 
    b) se poate asigura în mod rezonabil ca nimeni să nu poată avea acces 
la informaţiile transmise conform prezentelor cerinţe înainte de termenele 
specificate; 
    c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru 
deschiderea informaţiilor primite; 
    d) în decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziţie sau ale 
concursului de soluţii, accesul la toate datele prezentate sau la o parte 
din acestea trebuie să fie permis doar persoanelor autorizate; 
    e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informaţiile 
trimise şi doar după data stabilită; 
    f) informaţiile primite şi deschise în temeiul prezentelor cerinţe 
trebuie să rămână accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens; 
    g) în cazul în care interdicţiile de acces sau condiţiile menţionate 
la lit. b)-f) sunt încălcate sau se încearcă acest lucru, se poate asigura 
în mod rezonabil că încălcările sau încercările de încălcare pot fi uşor 
detectate. 
 
 
└──────────────────────────────────────

    CAP. IV
    Modalităţile de atribuire
    SECŢIUNEA 1
    Procedurile de atribuire
  Aplicarea procedurilor de atribuire
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    ART. 82
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), 
procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru 
atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea 
concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la art. 12 alin. (4), sunt următoarele:
 (la 22-12-2017 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 82 , 
Paragraful 1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV  a fost modificată de Punctul 
19, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    a) licitaţia deschisă;
    b) licitaţia restrânsă;
    c) negocierea competitivă;
    d) dialogul competitiv;
    e) parteneriatul pentru inovare;
    f) negocierea fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de 
ofertare;
    g) concursul de soluţii;
    h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi 
al altor servicii specifice;
    i) procedura simplificată.
    (1^1) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi 
al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:

    a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în 
care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la 
art. 12 alin. (1) lit. c);
    b) procedura simplificată proprie, în cazul în care valoarea estimată 
este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).

 (la 22-12-2017 Articolul 82  din  Paragraful 1 , Sectiunea 1 , Capitolul 
IV  a fost completat de Punctul 20, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 
22 decembrie 2017) 

    (2) Entitatea contractantă atribuie contractele sectoriale/ 
acordurile-cadru în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai 
mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) prin 
aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă,
negociere competitivă sau dialog competitiv.
    (3) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul 
pentru inovare exclusiv în condiţiile prevăzute la art. 108-116.
    (4) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de 
negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de 
ofertare exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 117.
    (5) Entitatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de 
soluţii exclusiv în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i) şi 
art. 118-123.
    (6) Entitatea contractantă atribuie contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii 
specifice în condiţiile prevăzute la art. 124 şi 125.

    ART. 83
    (1) Invitaţia la procedura concurenţială de ofertare se poate face 
prin unul dintre următoarele mijloace:
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    a) printr-un anunţ orientativ periodic, în conformitate cu prevederile 
art. 152, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin
licitaţie restrânsă sau negociere competitivă;
    b) printr-un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în 
conformitate cu prevederile art. 153, în cazul în care contractul 
sectorial este atribuit prin licitaţie restrânsă sau negociere 
competitivă, ori în cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat 
pentru inovare;
    c) printr-un anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 
154, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin oricare 
dintre procedurile reglementate de prezenta lege.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operatorii economici care 
şi-au manifestat interesul în urma publicării anunţului orientativ 
periodic sunt invitaţi ulterior să îşi confirme interesul în scris prin 
intermediul unei invitaţii pentru confirmarea interesului, în conformitate 
cu prevederile art. 161.

  Licitaţia deschisă
    ART. 84
    În cadrul procedurii de licitaţie deschisă, orice operator economic 
are dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunţ de 
participare.

    ART. 85
    Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui 
anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) 
lit. c) şi art. 154 alin. (3), prin care entitatea contractantă solicită 
operatorilor economici depunerea de oferte.

    ART. 86
    (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o 
singură etapă.
    (2) Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei 
etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a 
preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de 
atribuire.

    ART. 87
    (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de 
depunere a ofertelor este de cel puţin 35 de zile.
    (2) În cazul în care entitatea contractantă a publicat un anunţ 
orientativ periodic care nu a fost utilizat în sine ca mijloc de invitaţie 
la procedura concurenţială de ofertare, aceasta are dreptul de a reduce 
perioada prevăzută la alin. (1) la cel puţin 15 zile dacă sunt îndeplinite 
în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) anunţul menţionat la partea introductivă a prezentului alineat a 
inclus, pe lângă informaţiile obligatorii, şi pe cele suplimentare care 
trebuie incluse într-un anunţ orientativ periodic utilizat în sine ca 
mijloc de invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, în măsura în 
care informaţiile din urmă erau disponibile la momentul publicării lui;
    b) anunţul orientativ periodic a fost transmis spre publicare cu o 
perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii 
anunţului de participare.
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    (3) În cazul în care o situaţie de urgenţă survenită în urma unor 
evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă şi 
care nu sunt imputabile acesteia face imposibilă de respectat perioada 
prevăzută la alin. (1), entitatea contractantă poate stabili o perioadă 
redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de 
la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, cu
condiţia demonstrării în mod corespunzător a respectivei situaţii de 
urgenţă.
    (4) Entitatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada 
pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care acceptă 
depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei 
legi.

    ART. 88 
    Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi 
cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, însoţită de DUAE sau 
alte documente solicitate prin care ofertantul furnizează informaţii 
privind îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie stabilite de 
entitatea contractantă. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Licitaţia deschisă 
    ART. 65 
    (1) Entitatea contractantă aplică procedura de licitaţie deschisă prin 
mijloace electronice, completând în SEAP anunţul de participare prevăzut 
la art. 151 din Lege, situaţie în care numai operatorii economici 
înregistraţi în SEAP pot depune ofertă. 
    (2) Prin excepţie de la alin. (1) şi în aplicarea art. 220 din Lege, 
autoritatea contractantă poate, după publicarea anunţului de participare, 
să nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de 
atribuire atunci când acest lucru nu este posibil din motive tehnice 
imputabile operatorului SEAP, situaţie în care evaluarea conformităţii 
ofertelor cu specificaţiile tehnice şi celelalte criterii prevăzute în 
documentele achiziţiei şi aplicarea criteriului de atribuire se realizează 
anterior verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 
    ART. 66 
    (1) În cazul în care entitatea contractantă solicită îndeplinirea de 
către candidaţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a 
introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se 
demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor 
criterii, precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea 
îndeplinirii criteriilor de calificare. 
    (2) Entitatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea, iar 
operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informaţiile de natură să 
afecteze funcţionarea sistemului informatic şi/sau desfăşurarea 
procedurii. 
    (3) În situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la 
informaţiile prevăzute la alin. (2), entitatea contractantă are obligaţia 
de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, 
că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. c) din 
Lege. 
 
    ART. 67 
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    (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE 
numai în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere 
a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. 
    (2) Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP. 
    (3) Toate documentele de fundamentare a valorii prevăzute la alin. (2) 
se depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secţiune 
dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul acestora fiind vizibil comisiei 
de evaluare după decriptarea propunerii financiare. 
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi 
încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul 
informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. 
 
    ART. 68 
     În cazul prevăzut la art. 65 alin. (2), operatorii economici vor 
depune oferta şi documentele însoţitoare ale acesteia la adresa prevăzută 
în anunţul de participare până la data şi ora-limită de depunere a 
ofertelor. 
 
    ART. 69 
    (1) În cazul în care, în scopul verificării conformităţii propunerii 
tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării 
propunerii financiare, entitatea contractantă solicită prezentarea 
anumitor clarificări/completări, atât solicitarea, cât şi răspunsul 
ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu 
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat 
de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii. 
    (2) În cazul prevăzut la art. 65 alin. (2), entitatea contractantă 
transmite solicitarea de clarificări/completări la adresa/numărul de 
fax/adresa de e-mail menţionate de ofertant. 
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), ofertantul va transmite 
răspunsul său la adresa şi prin modalitatea prevăzute în anunţul de 
participare. 
 
    ART. 70 
     În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea 
anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, documentele 
respective se transmit entităţii contractante în forma şi utilizându-se 
modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea 
prevederilor privind regulile de comunicare şi transmitere a datelor. 
 
    ART. 71 
    (1) În cazul prevăzut la art. 65 alin. (2), entitatea contractantă are 
obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în 
anunţul de participare, organizându-se în acest sens o şedinţă de 
deschidere a ofertelor. 
    (2) Orice ofertant are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere 
a ofertelor prevăzută la alin. (1). 
    (3) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă 
respingerea vreunei oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost 
prezentată dovada constituirii garanţiei de participare. 
    (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal 
semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii 
legali/împuterniciţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în 
care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele 

Pagina 57



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale 
fiecărei oferte, inclusiv preţul, consemnându-se totodată lista 
documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. 
    (5) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al 
procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura 
de atribuire, precum şi de a-l încărca în SEAP, în cel mult o zi 
lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu 
prezenţi la şedinţa respectivă. 
    (6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după 
caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de 
evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a 
ofertelor. 
    (7) Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau 
la o altă adresă decât cea precizată în anunţul de participare se 
returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o. 
 
    ART. 72 
    (1) Comisia de evaluare analizează DUAE în conformitate cu prevederile 
cuprinse în cap. V secţiunea a 7-a din Lege. 
    (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica 
fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, 
cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 
    (3) În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare 
prevăzute la alin. (1) şi (2), entitatea contractantă comunică fiecărui 
ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, 
iar celorlalţi li se aduce la cunoştinţă faptul că se trece la etapa 
următoare de verificare, cu respectarea prevederilor cap. V secţiunea a 
13-a din Lege. 
    (4) Comisia de evaluare are obligaţia, în urma finalizării fiecăreia 
dintre fazele de verificare prevăzute la alin. (1) şi (2), să introducă în 
SEAP rezultatul admis/respins, să comunice motivele de respingere 
ofertanţilor respinşi, să deschisă în SEAP sesiunea pentru prezentarea 
documentelor-suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, 
precum şi să acorde un termen de răspuns. 
 
    ART. 73 
    (1) În situaţia în care, în urma demersurilor realizate de entitatea 
contractantă în baza art. 205 alin. (2) din Lege, ofertantul clasat pe 
primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a 
tuturor criteriilor de calificare, entitatea contractantă solicită 
ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele 
justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în scopul 
verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. 
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), entitatea contractantă 
atribuie contractul sectorial/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul 
următor, dacă acesta îndeplineşte toate criteriile de calificare prevăzute 
în anunţul de participare şi/sau în fişa de date a achiziţiei. 
    (3) Comisia de evaluare are obligaţia elaborării raportului procedurii 
de atribuire în condiţiile art. 230 din Lege, care se aprobă de către 
conducătorul entităţii contractante. 
    (4) Raportul procedurii se încarcă în SEAP în secţiunile specifice 
disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat. 
    (5) După aprobarea raportului procedurii de atribuire prevăzută la 
alin. (3), entitatea contractantă are obligaţia informării ofertanţilor cu 
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respectarea prevederilor cap. V secţiunea a 13-a din Lege. 
 
    SECŢIUNEA a 8-a 
    Oferta şi documentele însoţitoare 
    ART. 129 
    (1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire şi indică motivat în cuprinsul acesteia care 
informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt 
confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile. 
    (2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de 
calificare, răspunsurile la solicitările de clarificări numai prin 
mijloace electronice atunci când participă la o procedură de atribuire 
care se desfăşoară prin intermediul SEAP. 
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se semnează cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente 
originale. 
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), entitatea contractantă 
are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a 
cărei valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă. 
 
    ART. 130 
    (1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către 
entitatea contractantă şi asumată de ofertant. 
    (2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în 
anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie 
să fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul 
încheierii contractului/acordului-cadru. 
    (3) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, 
entitatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada 
necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru 
verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală 
prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Entitatea 
contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii 
ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii 
excepţionale care impun o astfel de prelungire. 
 
    ART. 131 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul 
fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva 
ofertă. 
 
└──────────────────────────────────────

  Licitaţia restrânsă
    ART. 89
    În cadrul procedurii de licitaţie restrânsă, orice operator economic 
are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o 
invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, urmând ca numai 
candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite 
de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferta în etapa 
ulterioară.

    ART. 90
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    Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a 
unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, în conformitate cu 
prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) şi art. 156, prin care entitatea 
contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de 
participare, însoţite de DUAE sau alte documente prin care operatorul 
economic furnizează informaţii privind îndeplinirea criteriilor de
calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă.

    ART. 91
    (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două 
etape obligatorii:
    a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării 
candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
    b) etapa depunerii ofertelor de către candidaţii selectaţi în cadrul 
primei etape şi a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare.

    (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă 
are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte în 
etapa a doua, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de
candidaţi.
    (3) Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în invitaţia la 
procedura concurenţială de ofertare criteriile sau regulile obiective şi 
nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de 
candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte în etapa a 
doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.
    (4) Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura 
concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (2) trebuie să fie 
suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu 
poate fi mai mic de 5.
    (5) Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are 
obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute 
în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
    (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a),
entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o 
invitaţie de participare la etapa a doua.
    (7) Entitatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua 
un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat 
în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor 
alin. (4).
    (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în 
invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor 
alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua 
procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care 
îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în 
condiţiile prevăzute la art. 226.
    (9) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua 
un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima 
etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie.
    (10) Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei 
etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a 
preciza această decizie în invitaţia la procedura concurenţială de
ofertare şi în documentaţia de atribuire.
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    ART. 92 
    (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data 
trimiterii invitaţiei pentru confirmarea interesului, şi data-limită de 
depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile şi în 
niciun caz nu poate fi mai mică de 15 zile. 
    (2) Termenul-limită pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de 
comun acord între entitatea contractantă şi candidaţii selectaţi, 
asigurându-se ca toţi candidaţii selectaţi să aibă la dispoziţie acelaşi 
termen pentru pregătirea şi transmiterea ofertelor. 
    (3) În lipsa unui acord cu privire la termenul-limită pentru primirea 
ofertelor, stabilit în conformitate cu alin. (2), acesta este de cel puţin 
10 zile de la data la care a fost trimisă invitaţia de participare la 
etapa a doua a procedurii de atribuire. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Licitaţia restrânsă 
    ART. 74 
    (1) Entitatea contractantă aplică procedura de licitaţie restrânsă 
prin mijloace electronice, completând formularul specific prevăzut la art. 
61, situaţie în care numai operatorii economici înregistraţi în SEAP pot 
depune solicitare de participare. 
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), entitatea contractantă poate, după 
publicarea anunţului de participare, să nu utilizeze mijloacele 
electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci când acest 
lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP. 
 
    ART. 75 
    (1) În cazul în care entitatea contractantă solicită îndeplinirea de 
către candidaţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a 
introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se 
demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor 
criterii, precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea 
îndeplinirii criteriilor de calificare. 
    (2) Entitatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea, iar 
operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informaţiile de natură să 
afecteze funcţionarea sistemului informatic şi/sau desfăşurarea 
procedurii. 
    (3) În situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la 
informaţiile prevăzute la alin. (3), entitatea contractantă are obligaţia 
de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, 
că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. c) din 
Lege. 
 
    ART. 76 
    (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de 
participare, inclusiv DUAE numai în format electronic şi numai până la 
data şi ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunţul de 
participare. 
    (2) În cazul prevăzut la art. 74 alin. (2), operatorii economici vor 
depune solicitarea de participare, inclusiv DUAE la adresa şi până la data 
şi ora-limită de depunere, prevăzute în anunţul de participare. 
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
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furnizor de servicii de certificare acreditat, şi încărcate în SEAP în 
secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către 
operatorii economici înregistraţi. 
 
    ART. 77 
    (1) În prima etapă a licitaţiei restrânse, comisia de evaluare 
stabileşte candidaţii selectaţi, aplicând în acest scop numai criteriile 
de selecţie prevăzute în anunţul de participare şi respectând metodologia 
de punctare prevăzută în fişa de date a achiziţiei. 
    (2) În procesul de evaluare a solicitărilor de participare, 
dispoziţiile art. 228 alin. (6) din Lege se aplică în mod corespunzător. 
    (3) După ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are 
obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către 
conducătorul entităţii contractante. 
    (4) Raportul prevăzut la alin. (3) se încarcă în SEAP în secţiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat. 
 
    ART. 78 
     După aprobarea raportului intermediar prevăzut la art. 77 alin. (3), 
entitatea contractantă are obligaţia de a comunica candidaţilor rezultatul 
etapei de selecţie. 
 
    ART. 79 
    (1) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 91 
alin. (6) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 
    b) data şi ora-limită stabilite pentru transmiterii ofertelor în SEAP; 
    c) adresa la care se transmit ofertele. 
 
    (2) În vederea respectării prevederilor art. 91 alin. (9) din Lege, 
candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de 
ofertă comună, iar entitatea contractantă nu are dreptul de a accepta o 
astfel de ofertă. 
    (3) În cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă, 
prevederile art. 66-71 şi art. 73 se aplică în mod corespunzător. 
 
└──────────────────────────────────────

  Negocierea competitivă
    ART. 93
    În cadrul procedurii de negociere competitivă, orice operator economic 
are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o 
invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, urmând ca numai 
candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite 
de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în 
etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea contractantă va derula 
negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.

    ART. 94
    Negocierea competitivă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a 
unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, în conformitate cu 
prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) şi art. 156, prin care entitatea 
contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de 
participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru 
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calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă.

    ART. 95
    (1) Procedura de negociere competitivă se desfăşoară, de regulă, în 
două etape:
    a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării 
candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
    b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi 
i^n cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele 
minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2) şi 
negocierile în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii 
ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de 
atribuire şi a factorilor de evaluare.

    (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă 
are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte
iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi.
    (3) Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în invitaţia la 
procedura concurenţială de ofertare criteriile sau regulile obiective şi 
nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de 
candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte iniţiale în 
etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.
    (4)  Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura 
concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie 
suficient pentru a asigura o concurenţă reală cu condiţia să fie asigurat 
un număr de minimum 3 candidaţi.
 (la 22-12-2017 Alineatul (4) din Articolul 95 , Paragraful 4 , Sectiunea 
1 , Capitolul IV  a fost modificat de Punctul 21, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (5) Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are 
obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în invitaţia 
la procedura concurenţială de ofertare.
    (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a),
entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o 
invitaţie de participare la etapa a doua.
    (7) Entitatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua 
un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat 
în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor 
alin. (4).
    (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în 
invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor 
alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua 
procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care 
îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în 
condiţiile prevăzute la art. 226.
    (9) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua 
un ofertant/candidat care nu a depus o solicitare de participare în prima 
etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă 
poate atribui contractul sectorial/acordul-cadru pe baza ofertelor 
iniţiale, fără parcurgerea negocierii prevăzute la alin. (1) lit. b), în 
cazul în care şi-a rezervat această posibilitate prin invitaţia la 
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procedura concurenţială de ofertare.
    (11) Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei 
etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a 
preciza această decizie în invitaţia la procedura concurenţială de
ofertare şi în documentaţia de atribuire.

    ART. 96
    (1) În cuprinsul documentaţiei de atribuire, entitatea contractantă 
defineşte obiectul achiziţiei sectoriale prin descrierea necesităţilor 
entităţii contractante şi a specificaţiilor tehnice solicitate pentru 
produsele, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziţionate şi 
stabileşte criteriul de atribuire şi factorii de evaluare.
    (2) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (1), entitatea 
contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime pe care ofertele 
trebuie să le îndeplinească.
    (3) Informaţiile furnizate prin documentaţia de atribuire trebuie să 
fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să 
determine natura şi obiectul general al achiziţiei sectoriale şi, pe baza 
acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau 
neparticiparea la procedura de atribuire.

    ART. 97
    (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data 
trimiterii invitaţiei pentru confirmarea interesului, dacă se utilizează 
un anunţ orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii 
competitive şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este 
de cel puţin 30 de zile şi nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.
    (2) Termenul-limită pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de 
comun acord între entitatea contractantă şi candidaţii selectaţi, 
asigurându-se ca toţi candidaţii selectaţi să aibă la dispoziţie acelaşi 
termen pentru pregătirea şi transmiterea ofertelor.
    (3) În lipsa unui acord cu privire la termenul-limită pentru primirea 
ofertelor, stabilit în conformitate cu alin. (2), acesta este de cel puţin 
10 zile de la data la care a fost trimisă invitaţia de participare la 
etapa a doua a procedurii de atribuire.

    ART. 98 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 95 alin. (10), entitatea 
contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele 
ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea 
îmbunătăţirii conţinutului acestora. 
    (2) Cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 
96 alin. (2), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face 
obiect al negocierilor. 
    (3) Pe durata negocierilor, entitatea contractantă are obligaţia de a 
asigura respectarea principiului tratamentului egal şi de a nu furniza 
informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora 
dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi. 
    (4) Entitatea contractată informează în scris toţi ofertanţii ale 
căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) 
în legătură cu orice modificări ale documentaţiei de atribuire, cu 
excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de 
entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2), care nu pot fi 
modificate. 
    (5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), entitatea 
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contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru 
îmbunătăţirea ofertelor şi retransmiterea ofertelor îmbunătăţite, dacă 
este cazul. 
    (6) Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi 
participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau 
ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia. 
    (7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter 
general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a 
anumitor informaţii confidenţiale. 
    (8) Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în 
runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să 
fie negociate. 
    (9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se 
realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin invitaţia 
la procedura concurenţială de ofertare sau documentaţia de atribuire. 
    (10) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de 
entitatea contractantă în cadrul invitaţiei la procedura concurenţială de 
ofertare sau documentaţiei de atribuire. 
    (11) În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să încheie 
negocierile, aceasta îi informează pe ofertanţii rămaşi în competiţie şi 
stabileşte un termen pentru depunerea unor oferte noi sau revizuite, care 
reprezintă ofertele finale. 
    (12) Entitatea contractantă verifică dacă ofertele finale prevăzute la 
alin. (11) respectă cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă 
potrivit art. 96 alin. (2) şi celelalte cerinţe prevăzute în documentaţia 
de atribuire, evaluează ofertele finale şi atribuie contractul pe baza 
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Negocierea competitivă 
    ART. 80 
    (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de 
participare, inclusiv DUAE la adresa şi până la data şi ora-limită de 
depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare. 
    (2) În cadrul primei etape a procedurii de negociere competitivă, 
prevederile art. 75-78 se aplică în mod corespunzător. 
    (3) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 95 
alin. (6) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 
    b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor şi 
demararea negocierilor; 
    c) adresa la care se transmit ofertele; 
    d) limba sau limbile în care se vor derula negocierile. 
 
    (4) În vederea respectării prevederilor art. 95 alin. (9) din Lege, 
candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de 
ofertă iniţială comună, iar entitatea contractantă nu are dreptul de a 
accepta o astfel de ofertă. 
    (5) În cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitivă, 
prevederile art. 66-71 se aplică în mod corespunzător, respectiv 
urmărindu-se modul în care ofertele preliminare respectă cerinţele tehnice 
minime obligatorii impuse prin documentaţia descriptivă. 
 
    ART. 81 
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    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a organiza, în cadrul 
procedurii de negociere competitivă, întâlniri cu fiecare ofertant în 
parte, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la ofertele 
iniţiale depuse de aceştia în etapa a doua a procedurii. 
    (2) Negocierile se pot desfăşura şi prin intermediul SEAP, printr-o 
modalitate securizată, accesibilă doar ofertanţilor rămaşi în competiţie, 
sau prin intermediul unei camere de date puse la dispoziţie de entitatea 
contractantă sau de furnizorul de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
    (3) Scopul negocierilor este de a îmbunătăţi oferta iniţială depusă de 
participanţii la negocieri şi de adaptare a acesteia la condiţiile 
concrete în care se va derula contractul sectorial/acordul-cadru care 
urmează a fi atribuit. 
    (4) La sfârşitul fiecărei întâlniri de negocieri, comisia de evaluare 
are obligaţia consemnării aspectelor discutate şi convenite într-un 
proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la 
negocieri. 
    (5) În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunţul de 
participare sau în fişa de date a achiziţiei, entitatea contractantă are 
dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce 
numărul de oferte care urmează să fie negociate. 
    (6) Negocierile în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire se 
derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri 
declară că oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt 
care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă. 
    (7) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constată că 
nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă 
de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o 
întâlnire finală, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei 
întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele 
finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmează să 
se aplice criteriul de atribuire. 
 
    ART. 82 
    (1) După ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are 
obligaţia de a elabora un raport, care se aprobă de către conducătorul 
entităţii contractante. 
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se încarcă în SEAP în secţiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat. 
    (3) După aprobarea raportului prevăzut la alin. (1), entitatea 
contractantă are obligaţia de a comunica ofertanţilor rezultatul 
procedurii. 
 
└──────────────────────────────────────

  Dialogul competitiv
    ART. 99
    În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are 
dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui 
anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de 
calificare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de 
calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul 
de a participa la etapa de dialog, iar candidaţii rămaşi la sfârşitul 
etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.
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    ART. 100
    Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin transmiterea spre 
publicare a unui anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa 
unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. 
(1) lit. b) sau c) şi art. 156 prin care entitatea contractantă solicită 
operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea 
furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie 
stabilite de entitatea contractantă.

    ART. 101
    (1) Procedura de dialog competitiv se desfăşoară, de regulă, în 3 
etape:
    a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării 
candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
    b) etapa dialogului cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării 
soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor entităţii contractante 
şi pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale;
    c) etapa depunerii ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma 
etapei de dialog şi a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de 
atribuire şi a factorilor de evaluare.

    (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă 
are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte în 
etapa de dialog, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de 
candidaţi.
    (3) Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de 
participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care 
intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care 
intenţionează să îi invite în etapa a doua a procedurii şi, dacă este 
cazul, numărul maxim.
    (4) Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura 
concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie 
suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu 
poate fi mai mic de 3.
    (5) Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are 
obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute 
în documentaţia de atribuire.
    (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a),
entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o 
invitaţie de participare la etapa a doua.
    (7) Entitatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua 
un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat 
în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4).
    (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în 
invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor 
alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua 
procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care 
îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în 
condiţiile prevăzute la art. 226.
    (9) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua 
un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima 
etapă sau nu a fost selectat.
    (10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), 
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entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor rămaşi în 
competiţie o invitaţie de depunere a ofertelor finale.

    ART. 102
    Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data 
trimiterii invitaţiei pentru confirmarea interesului, dacă se utilizează 
un anunţ orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii 
competitive şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este 
de cel puţin 30 de zile şi nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.

    ART. 103
    (1) Entitatea contractantă îşi stabileşte şi defineşte necesităţile şi 
cerinţele prin anunţul de participare şi/sau printr-un document 
descriptiv.
    (2) Entitatea contractantă stabileşte şi defineşte în cadrul anunţului 
de participare şi/sau al documentului descriptiv prevăzut la alin. (1) 
criteriul de atribuire şi factorii de evaluare aleşi, precum şi un termen 
orientativ pentru desfăşurarea procedurii de atribuire.
    (3) Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de dialog 
competitiv sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport 
calitate-cost prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d).

    ART. 104
    (1) Entitatea contractantă desfăşoară etapa dialogului cu fiecare 
candidat selectat în parte, în scopul identificării şi definirii celor mai 
bune mijloace pentru satisfacerea necesităţilor sale.
    (2) Numai candidaţii selectaţi de entitatea contractantă în urma 
finalizării etapei prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. a) pot participa 
la etapa dialogului.
    (3) În cadrul dialogului, entitatea contractantă şi candidaţii
selectaţi pot discuta toate aspectele referitoare la achiziţie.
    (4) Pe durata dialogului, entitatea contractantă are obligaţia de a 
asigura respectarea principiului tratamentului egal şi de a nu furniza 
informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora 
dintre participanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    (5) Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi 
candidaţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate 
de un candidat care participă la dialog, fără acordul scris al acestuia.
    (6) Acordul prevăzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu caracter 
general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a 
anumitor informaţii confidenţiale.

    ART. 105
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura dialogul în 
runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii care urmează să 
fie discutate în etapa dialogului.
    (2) Reducerea numărului de soluţii potrivit dispoziţiilor alin. (1) se 
realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de 
participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).
    (3) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (1) trebuie indicată de 
entitatea contractantă în cadrul anunţului de participare şi/sau al 
documentului descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).
    (4) Entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură 
să identifice soluţia/soluţiile apte să satisfacă necesităţile sale.
    (5) După ce a declarat încheiată etapa dialogului şi a informat în 
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acest sens candidaţii rămaşi în competiţie, entitatea contractantă îi 
invită pe fiecare dintre aceştia să depună ofertele finale pe baza
soluţiei sau soluţiilor prezentate şi specificate în cursul dialogului.
    (6) Ofertele finale prevăzute la alin. (5) cuprind toate elementele 
solicitate şi necesare pentru realizarea proiectului.
    (7) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, 
precizări şi îmbunătăţiri ale ofertelor finale.
    (8) Clarificările, precizările şi îmbunătăţirile prevăzute la alin. 
(7), precum şi orice informaţii suplimentare transmise de ofertant nu pot 
să conducă la modificarea elementelor esenţiale ale procedurii de 
atribuire, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite în anunţul 
de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. 
(1), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesităţi şi cerinţe 
este susceptibilă a denatura concurenţa sau a avea un efect 
discriminatoriu.

    ART. 106 
    (1) Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza 
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin 
anunţul de participare şi/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 
103 alin. (1). 
    (2) La solicitarea entităţii contractante, se pot desfăşura negocieri 
cu ofertantul a cărui ofertă finală a fost desemnată ca prezentând cel mai 
bun raport calitate-preţ în urma aplicării factorilor de evaluare 
stabiliţi de entitatea contractantă, având ca obiect confirmarea 
angajamentelor financiare sau a altor termeni sau condiţii incluse în 
ofertă în vederea stabilirii clauzelor contractului, cu condiţia ca aceste 
negocieri să nu conducă la modificări substanţiale ale aspectelor 
esenţiale ale ofertei sau ale achiziţiei sectoriale, inclusiv ale 
necesităţilor şi cerinţelor stabilite prin anunţul de participare şi/sau 
documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1) şi să nu rişte să 
denatureze concurenţa sau să conducă la discriminare. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Dialogul competitiv 
    ART. 83 
    (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de 
participare, inclusiv DUAE la adresa şi până la data şi ora-limită de 
depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare. 
    (2) În cadrul primei etape a procedurii de dialog competitiv, 
prevederile art. 75-78 se aplică în mod corespunzător. 
    (3) Invitaţia de participare prevăzută la art. 101 alin. (7) din Lege 
trebuie să cuprindă cel puţin: 
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 
    b) data şi ora stabilite pentru demararea dialogului; 
    c) adresa la care se derulează dialogul; 
    d) limba sau limbile în care se va derula dialogul. 
 
 
    ART. 84 
    (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în 
organizarea de întâlniri cu fiecare candidat selectat, pe parcursul cărora 
se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor 
referitoare la aspectele tehnice, financiare, problemele legate de cadrul 
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juridic şi orice alte elemente ale contractului sectorial/acordului-cadru 
care urmează să fie atribuit. 
    (2) La sfârşitul fiecărei întâlniri, comisia de evaluare are obligaţia 
consemnării problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-
verbal de şedinţă. 
    (3) Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de 
necesităţile, obiectivele şi constrângerile entităţii contractante, astfel 
cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă. 
 
    ART. 85 
    (1) După finalizarea unei runde succesive de reducere a numărului de 
soluţii, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport 
intermediar, care se aprobă de către conducătorul entităţii contractante. 
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se încarcă în SEAP în secţiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat. 
    (3) După aprobarea raportului intermediar prevăzut la alin. (1), 
entitatea contractantă are obligaţia informării participanţilor la dialog, 
cu respectarea prevederilor cap. V secţiunea a 13-a din Lege. 
    (4) Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanţii 
rămaşi în competiţie după finalizarea rundei succesive organizate 
anterior. 
    (5) Participanţii rămaşi în competiţie în urma finalizării rundei 
succesive organizate anterior nu au dreptul ca, în cadrul rundelor 
următoare sau atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele 
asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au 
prezentat, decât în sensul îmbunătăţirii acestora. 
 
    ART. 86 
     Etapa dialogului cu candidaţii selectaţi se poate desfăşura şi prin 
intermediul SEAP, printr-o modalitate securizată, accesibilă doar 
candidaţilor selectaţi, sau prin intermediul unei camere de date puse la 
dispoziţie de entitatea contractantă sau de furnizorul de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
 
    ART. 87 
     În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se 
poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, entitatea 
contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-
se implicit îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a) 
din Lege. 
 
    ART. 88 
    (1) Invitaţia de participare la a treia etapă a procedurii de dialog 
competitiv, prevăzută la art. 101 alin. (10) din Lege, trebuie să cuprindă 
cel puţin: 
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 
    b) data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor finale; 
    c) adresa la care se depun ofertele finale; 
    d) limba sau limbile în care se vor elabora ofertele. 
 
    (2) În cadrul etapei a treia a dialogului competitiv, 
ofertantul/ofertanţii trebuie să depună oferta/oferte pe baza 
soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare, până la data 
şi ora-limită specificate în invitaţia de participare, astfel cum au fost 
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stabilite de comun acord în cadrul etapei de dialog. 
 
    ART. 89 
     În cadrul etapei a treia a dialogului competitiv, prevederile art. 
66-71 şi art. 73 se aplică în mod corespunzător. 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 107 
    Entitatea contractantă poate prevedea prime sau plăţi pentru 
participanţii la dialog în condiţiile stabilite prin documentele 
achiziţiei. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 22 
    (13) În cazul procedurii de dialog competitiv, documentaţia 
descriptivă conţine, dacă este cazul, posibilitatea acordării de prime 
care vor fi acordate participanţilor la dialog, precum şi valoarea 
acestora, în condiţiile art. 107 din Lege. 
    (14) Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al entităţii 
contractante şi în funcţie de cheltuielile specifice implicate de 
participarea la dialog, valoarea totală a primelor respective neputând 
depăşi 2% din valoarea estimată a contractului care urmează să fie 
atribuit. Primele se reflectă ca o cheltuială de aceeaşi natură cu 
achiziţia publică. 
    (15) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a 
cărui ofertă este, în final, declarată câştigătoare. 
 
└──────────────────────────────────────

  Parteneriatul pentru inovare
    ART. 108
    În cadrul parteneriatului pentru inovare, orice operator economic are 
dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui 
anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de 
calificare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de 
calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul 
de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea 
contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.

    ART. 109
    Parteneriatul pentru inovare se iniţiază prin transmiterea spre 
publicare a unui anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa 
unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. 
(1) lit. b) sau c) şi art. 155, prin care entitatea contractantă solicită 
operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea 
furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie 
stabilite de entitatea contractantă.

    ART. 110
    (1) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în 3 etape:
    a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării 
candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
    b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în 
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cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele 
stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 alin. (3);
    c) etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a 
depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

    (2) Entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de 
candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care 
vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un 
anumit număr minim de candidaţi.
    (3) Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în invitaţia la 
procedura concurenţială de ofertare criteriile de selecţie şi regulile 
obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice pentru 
selecţia candidaţilor, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează 
să-i invite în etapa a doua a procedurii şi, după caz, numărul maxim.
    (4) Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura 
concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie 
suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu 
poate fi mai mic de 3.
    (5) Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are 
obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute 
în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
    (6) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă 
are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte
iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr minim de candidaţi.
    (7) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a),
entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o 
invitaţie de participare la etapa a doua.
    (8) Entitatea contractantă are obligaţia de invita în etapa a doua cel 
puţin un număr de candidaţi egal cu numărul minim de candidaţi indicat în 
invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor 
alin. (4).
    (9) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în 
invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor 
alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua 
procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care 
îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau de a anula procedura, în 
condiţiile prevăzute la art. 226.
    (10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), 
entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor o invitaţie 
de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

    ART. 111
    (1) Entitatea contractantă aplică parteneriatul pentru inovare atunci 
când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui 
produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate 
fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment.
    (2) În cuprinsul documentaţiei de atribuire, entitatea contractantă 
descrie necesităţile cu privire la produsul, serviciul sau lucrările 
inovatoare care nu pot fi satisfăcute prin achiziţia produselor, 
serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel moment.
    (3) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (2), entitatea 
contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime în legătură cu acestea 
pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.
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    (4) Informaţiile furnizate prin documentele achiziţiei trebuie să fie 
suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine 
natura şi obiectul soluţiei solicitate şi, pe baza acestora, să decidă 
transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la 
procedura de atribuire.
    (5) Entitatea contractantă poate decide să implementeze parteneriatul 
pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulţi parteneri care 
desfăşoară separat activităţi de cercetare şi dezvoltare.
    (6) Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru 
inovare sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport 
calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d).

    ART. 112
    Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de 
depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile şi nu 
poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.

    ART. 113
    Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a 
unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare şi achiziţia 
ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, cu condiţia 
ca acestea să corespundă nivelurilor de performanţă şi costurilor maxime 
convenite între entitatea contractantă şi participanţi.

    ART. 114
    (1) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în faze succesive, 
urmând succesiunea stadiilor din procesul de cercetare şi de inovare, care 
poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea 
lucrărilor.
    (2) În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective 
intermediare care trebuie realizate de către parteneri, precum şi plata 
preţului în tranşe corespunzătoare.
    (3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), entitatea 
contractantă poate decide după fiecare fază să înceteze parteneriatul 
pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu 
mai mulţi parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea
anumitor contracte individuale, cu condiţia ca entitatea contractantă să 
fi menţionat în documentaţia de atribuire aceste posibilităţi, precum şi 
condiţiile aplicării acestora.

    ART. 115
    (1) În legătură cu calificarea şi selecţia candidaţilor, entitatea 
contractantă stabileşte în special criterii legate de capacitatea 
candidaţilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, elaborării de soluţii 
inovatoare şi implementării acestora.
    (2) Numai candidaţii selectaţi de entitatea contractantă în urma 
finalizării etapei prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a) pot prezenta 
proiecte de cercetare şi inovare care să răspundă necesităţilor 
identificate de entitatea contractantă care nu pot fi satisfăcute de 
soluţiile existente.
    (3) În cadrul documentaţiei de atribuire, entitatea contractantă 
defineşte regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală.
    (4) În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai mulţi 
parteneri, entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui 
celorlalţi parteneri soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale 

Pagina 73



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul 
acestuia.
    (5) Acordul prevăzut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu caracter 
general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a 
anumitor informaţii specifice.
    (6) Entitatea contractantă se asigură că structura parteneriatului şi, 
în special, durata şi valoarea diferitelor faze ale acestuia reflectă 
gradul de inovaţie al soluţiei propuse şi succesiunea activităţilor de 
cercetare şi inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluţii inovatoare 
care nu este disponibilă pe piaţă.
    (7) Valoarea estimată a produselor, serviciilor sau lucrărilor nu 
trebuie să fie disproporţionată în raport cu investiţiile necesare pentru 
dezvoltarea acestora.

    ART. 116 
    (1) Entitatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale 
şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor 
finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora. 
    (2) Cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 
111 alin. (3), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face 
obiect al negocierilor. 
    (3) Pe durata negocierilor, entitatea contractantă are obligaţia de a 
asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi 
ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, 
care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu 
ceilalţi. 
    (4) Entitatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale 
căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) 
în legătură cu orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale altor 
documente ale achiziţiei sectoriale, cu excepţia prevederilor referitoare 
la cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 
alin. (3), care nu pot fi modificate. 
    (5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), entitatea 
contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru 
îmbunătăţirea ofertelor şi retransmiterea ofertelor îmbunătăţite, dacă 
este cazul. 
    (6) Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi 
participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau 
ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia. 
    (7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter 
general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a 
anumitor informaţii specifice. 
    (8) Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în 
runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să 
fie negociate. 
    (9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se 
realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de 
participare sau alt document al achiziţiei. 
    (10) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de 
entitatea contractantă în cadrul anunţului de participare sau al altui 
document al achiziţiei. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Parteneriatul pentru inovare 
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    ART. 90 
    (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de 
participare, inclusiv DUAE la adresa şi până la data şi ora-limită a 
acestora, prevăzute în anunţul de participare. 
    (2) În cadrul primei etape a procedurii de parteneriat pentru inovare, 
prevederile art. 75-78 se aplică în mod corespunzător. 
    (3) În cadrul etapei a doua a procedurii de parteneriat pentru 
inovare, prevederile art. 66-71 şi art. 79 alin. (1) se aplică în mod 
corespunzător. 
    (4) După ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are 
obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către 
conducătorul entităţii contractante. 
    (5) Raportul prevăzut la alin. (4) se încarcă în SEAP în secţiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat. 
 
    ART. 91 
     După aprobarea raportului intermediar prevăzut la art. 90 alin. (4), 
entitatea contractantă are obligaţia de a comunica ofertanţilor rezultatul 
etapei a doua. 
 
    ART. 92 
     Invitaţia de participare prevăzută la art. 110 alin. (10) din Lege 
trebuie să cuprindă cel puţin: 
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 
    b) data şi ora stabilite pentru demararea negocierilor; 
    c) adresa la care se derulează negocierile; 
    d) limba sau limbile în care se vor derula negocierile. 
 
 
    ART. 93 
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a organiza, în cadrul 
etapei a treia a procedurii, întâlniri cu fiecare ofertant în parte, în 
cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la ofertele iniţiale 
depuse de aceştia în etapa a doua. 
    (2) Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a ofertei iniţiale depuse 
de participanţii la negocieri şi de adaptare a acesteia la condiţiile 
concrete în care se va derula contractul de achiziţie sectorial/acordul-
cadru care urmează a fi atribuit. 
    (3) La sfârşitul fiecărei întâlniri de negociere, comisia de evaluare 
are obligaţia consemnării aspectelor discutate şi convenite într-un 
proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la 
negocieri. 
 
    ART. 94 
     Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfăşura şi prin 
intermediul SEAP, printr-o modalitate securizată, accesibilă doar 
ofertanţilor rămaşi în competiţie în urma derulării etapei a doua, sau 
prin intermediul unei camere de date puse la dispoziţie de entitatea 
contractantă sau de furnizorul de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
 
    ART. 95 
     În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunţul de 
participare sau în fişa de date a achiziţiei, entitatea contractantă are 
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dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce 
numărul de oferte care urmează să fie negociate. 
 
    ART. 96 
     Negocierile în cadrul etapei a treia a procedurii de atribuire se 
derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri 
declară că oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt 
care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă. 
 
    ART. 97 
     După evaluarea ofertelor finale, dispoziţiile art. 73 se aplică în 
mod corespunzător. 
 
└──────────────────────────────────────

  Negocierea fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de 
ofertare
    ART. 117 
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de 
negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de 
ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din 
următoarele cazuri: 
    a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitaţie prealabilă la o 
procedură concurenţială de ofertare organizată pentru achiziţia 
produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio 
ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai 
oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice 
în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei sectoriale; 
 (la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 117 , Paragraful 7 
, Sectiunea 1 , Capitolul IV  a fost modificată de Punctul 22, Articolul 
II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)  
 
    b) dacă contractul este atribuit exclusiv în scop de cercetare 
ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, şi nu în scopul 
asigurării unui profit sau al recuperării costurilor cu cercetarea şi 
dezvoltarea şi în măsura în care atribuirea unui astfel de contract nu 
aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care 
urmăresc, în special, aceste obiective; 
    c) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de 
către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la 
alin. (2); 
    d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a 
procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere 
competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi 
respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente 
imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau 
inacţiuni a entităţii contractante; 
 (la 22-12-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 117 , Paragraful 7 
, Sectiunea 1 , Capitolul IV  a fost modificată de Punctul 22, Articolul 
II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)  
 
    e) atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul 
iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii 
parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi numai 

Pagina 76



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune entitatea contractantă în 
situaţia de a achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de 
cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la 
dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere; 
    f) atunci când, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrări 
sau de servicii, entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze 
lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ 
condiţiile prevăzute la alin. (3); 
    g) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum 
ar fi produsele agricole, materiile prime şi bursele de energie, în cazul 
i^n care structura multilaterală de tranzacţionare reglementată şi 
supravegheată garantează i^n mod natural preţurile pieţei; 
    h) atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ 
considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă, 
ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile 
doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp; 
    i) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii speciale 
avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv 
activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de 
concordat preventiv sau într-o procedură similară; 
    j) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul 
sectorial de servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite 
în cadrul concursului de soluţii respectiv, concurentului câştigător sau 
unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv; în acest 
din urmă caz, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite 
invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. 
 
    (2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele: 
    a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de 
artă sau unei reprezentaţii artistice unice; 
    b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; 
    c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate 
intelectuală. 
 
    (3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt următoarele: 
    a) atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, 
respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii 
similare prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu 
cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei elaborate cu ocazia 
atribuirii contractului iniţial; 
    b) valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a 
determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor 
noi care pot fi achiziţionate ulterior; 
    c) în invitaţia prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare 
pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că entitatea 
contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi 
lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă 
va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. 
 
    (4) Entitatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără 
invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare în cazul 
prevăzut la alin. (1) lit. c) numai dacă, în legătură cu motivele 
prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), nu există o soluţie alternativă sau 
înlocuitoare rezonabilă din punct de vedere funcţional, iar absenţa 
concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei 
restrângeri artificiale de către entitatea contractantă a parametrilor 
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achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice 
pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice privind 
interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcţionarea 
lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate. 
    (5) În sensul alin. (4), o soluţie alternativă sau rezonabilă poate 
consta în utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul 
României ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau 
servicii comparabile din punct de vedere funcţional. 
    (6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractantă nu 
are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât 
cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat 
aplicarea procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură 
concurenţială de ofertare. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Negocierea fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de 
ofertare 
    ART. 98 
     Înainte de iniţierea procedurii de negociere fără invitaţie 
prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare, entitatea 
contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute 
la art. 117 din Lege şi să justifice încadrarea în una dintre situaţiile 
respective. 
 
    ART. 99 
     Iniţierea procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la o 
procedură concurenţială de ofertare se realizează prin transmiterea unei 
invitaţii de participare la negocieri, însoţită de documentaţia de 
atribuire, către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulţi 
operatori economici. 
 
└──────────────────────────────────────

  Concursul de soluţii
    ART. 118
    Concursul de soluţii poate fi organizat în una dintre următoarele 
modalităţi:
    a) în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract sectorial de 
servicii;
    b) ca o procedură de atribuire distinctă cu premii sau plăţi acordate 
participanţilor.

    ART. 119
    (1) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea de către 
entitatea contractantă a unui anunţ de concurs prin care solicită 
operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Art. 156-158 se 
aplică şi anunţurilor privind concursurile de soluţii.
    (2) În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să atribuie 
un contract subsecvent de achiziţie de servicii ca urmare a unei proceduri 
de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de 
ofertare, potrivit dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. j), entitatea 
contractantă indică acest lucru în anunţul de concurs.
    (3) Entitatea contractantă care a organizat un concurs de soluţii 
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transmite spre publicare un anunţ cu privire la rezultatele concursului şi 
trebuie să fie în măsură să facă dovada datei transmiterii anunţului.
    (4) Anunţul privind rezultatele unui concurs de soluţii este transmis 
Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene în termen de 30 de zile de 
la data încheierii concursului de soluţii.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care 
comunicarea informaţiilor privind rezultatul concursului ar împiedica 
aplicarea unor dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar 
aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unei întreprinderi 
publice sau private ori ar putea aduce atingere concurenţei loiale între 
prestatorii de servicii, publicarea acestor informaţii nu este 
obligatorie.

    ART. 120
    În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să limiteze 
numărul de participanţi în cadrul unui concurs de soluţii, entitatea 
contractantă stabileşte criterii de calificare şi selecţie clare, 
obiective şi nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod 
explicit în documentele achiziţiei, iar în toate cazurile, numărul de 
candidaţi invitaţi să participe este suficient pentru a asigura o 
concurenţă reală.

    ART. 121
    (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate în cadrul unui concurs 
de soluţii, entitatea contractantă numeşte un juriu alcătuit exclusiv din 
persoane fizice independente faţă de participanţii la concurs.
    (2) În cazul în care participanţilor la concurs li se solicită o 
anumită calificare profesională, cel puţin o treime din numărul membrilor 
juriului trebuie să deţină calificarea respectivă sau o calificare
echivalentă.

    ART. 122
    (1) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.
    (2) Juriul are obligaţia de a evalua, în mod anonim şi exclusiv pe 
baza criteriilor indicate în anunţul de concurs, planurile şi proiectele 
depuse de candidaţi.
    (3) Anonimatul este menţinut până la momentul în care juriul adoptă o 
decizie sau formulează o opinie.
    (4) Pe baza evaluării calitative a fiecărui proiect, juriul stabileşte 
clasamentul proiectelor, precum şi observaţiile şi aspectele care ar 
trebui clarificate, într-un raport semnat de toţi membrii juriului.
    (5) Candidaţii pot fi invitaţi, dacă este necesar, să răspundă
întrebărilor consemnate în raportul întocmit de juriu, în vederea 
clarificării oricărui aspect privind proiectele.
    (6) Juriul are obligaţia de a redacta un proces-verbal complet al 
dialogului dintre membrii juriului şi candidaţi.

    ART. 123 
    Regulile detaliate de organizare a concursului de soluţii se stabilesc 
prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Concursul de soluţii 
    ART. 100 
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     Entitatea contractantă iniţiază concursul de soluţii prin publicarea 
în SEAP a unui anunţ de concurs, însoţit de documentaţia de atribuire. 
 
    ART. 101 
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul 
documentaţiei de concurs orice informaţie, cerinţă, regulă sau criteriu, 
necesare pentru a asigura potenţialilor participanţi o informare completă 
şi corectă cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a concursului 
de soluţii. 
    (2) În cazul concursului de soluţii, documentaţia de atribuire trebuie 
să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 
    a) informaţii generale privind entitatea contractantă; 
    b) instrucţiuni privind date-limită care trebuie respectate şi 
formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la 
concurs; 
    c) criteriile minime de calificare solicitate în legătură cu 
participarea la concurs, precum şi documentele care urmează să fie 
prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor 
respective; 
    d) ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurenţii urmează să 
elaboreze şi să prezinte proiectele; 
    e) numărul şi cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în 
cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă, precum 
şi modalitatea de acordare a acestora; 
    f) angajamentul entităţii contractante de a încheia contractul 
sectorial de servicii cu câştigătorul sau cu unul dintre câştigătorii 
concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte 
a unei alte proceduri de atribuire a unui contract sectorial de servicii; 
    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul/criteriile 
aplicat/aplicate pentru stabilirea proiectului/proiectelor 
câştigător/câştigătoare. 
 
 
    ART. 102 
    (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a limita accesul 
participanţilor la concursul de soluţii: 
    a) prin referire la teritoriul sau la o parte din teritoriul statului; 
    b) pe motiv că legislaţia naţională permite doar participarea 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice. 
 
    (2) Numărul minim al participanţilor indicat în anunţul de concurs 
conform dispoziţiilor art. 120 din Lege trebuie să fie suficient pentru a 
asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 
trei. 
    (3) Atunci când selectează participanţii la concurs entitatea 
contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie 
prevăzute în anunţul de concurs. 
    (4) Entitatea contractantă are obligaţia de a invita să depună 
proiecte doar participanţii selectaţi în conformitate cu dispoziţiile 
alin. (3). 
    (5) În condiţiile prevederilor Regulamentului CE 2015/1986, în cazul 
în care numărul de participanţi care îndeplinesc criteriile de calificare 
şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de 
concurs, entitatea contractantă are dreptul fie de a continua procedura de 
atribuire numai cu acel participant/acei participanţi care 
îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate, fie de a anula procedura. 
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    ART. 103 
    (1) Entitatea contractantă stabileşte perioada minimă cuprinsă între 
data transmiterii anunţului de concurs şi data-limită de depunere a 
proiectelor astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de 
un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea proiectelor. 
    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), entitatea 
contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de 
concurs cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită de depunere a 
proiectelor. 
    (3) Entitatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada 
pentru depunerea proiectelor, prevăzută la alin. (2), în cazul în care 
acceptă depunerea proiectelor prin mijloace electronice de comunicare. 
    (4) În situaţia în care entitatea contractantă selectează 
participanţii care depun proiecte în cadrul unui concurs de soluţii, în 
condiţiile art. 120 din Lege, perioada minimă între data transmiterii 
anunţului de concurs şi data-limită de depunere a documentului de interes, 
însoţit de documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de calificare 
şi selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire, este de 30 de zile. 
    (5) Dispoziţiile alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător, în 
situaţia în care entitatea contractantă acceptă depunerea documentului de 
interes, însoţit de documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de 
calificare şi selecţie prin mijloace electronice de comunicare. 
    (6) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod 
corespunzător de către entitatea contractantă, face imposibilă respectarea 
perioadelor prevăzute la alin. (2) sau (4) ori a celor rezultate în urma 
aplicării alin. (3) sau (5), entitatea contractantă poate stabili: 
    a) o perioadă redusă pentru depunerea documentului de interes, care nu 
poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a 
anunţului de concurs; 
    b) o perioadă redusă pentru depunerea proiectelor, care nu poate fi 
mai mică de 15 zile de la data transmiterii invitaţiei de depunere a 
proiectelor, ulterior realizării selecţiei participanţilor potrivit 
dispoziţiilor art. 102 alin. (3). 
 
 
    ART. 104 
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a evalua proiectele 
prezentate în cadrul unui concurs de soluţii în conformitate cu 
dispoziţiile art. 121 şi 122 din Lege. 
    (2) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de 
soluţii, entitatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format 
din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente faţă de concurenţi, 
cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu. 
    (3) Membrii juriului pot fi numiţi din cadrul entităţii contractante, 
dacă este posibil, sau din afara acesteia. 
    (4) Juriul stabileşte clasamentul proiectelor, pe baza criteriilor 
indicate în anunţul de concurs şi/sau în documentaţia de atribuire. 
    (5) În situaţia în care concursul de soluţii este organizat cu premii 
sau plăţi acordate participanţilor, entitatea contractantă acordă 
participanţilor premii sau plăţi în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de concurs, pe baza clasamentului proiectelor întocmit de 
juriu, în conformitate cu dispoziţiile alin. (4). 
 
    ART. 105 
     Entitatea contractantă care a organizat un concurs de soluţii 
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transmite spre publicare un anunţ cu privire la rezultatele concursului. 
 
└──────────────────────────────────────

  Servicii sociale şi alte servicii specifice
    ART. 124
    (1)  Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), 
în cazul atribuirii unui contract sectorial/acord-cadru care are ca obiect 
servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu 
o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 
alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:

    a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele 
servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin 
intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;
    b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.

 (la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 124 , Paragraful 9 , Sectiunea 
1 , Capitolul IV  a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, 
entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de 
atribuire prevăzute la alin. (1) lit. d), caz în care entitatea 
contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de 
atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui 
trimestru.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) lit. a)-c) nu sunt aplicabile în cazul în 
care contractul sectorial/acordul-cadru având ca obiect servicii sociale 
şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin 
procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură 
concurenţială de ofertare, în conformitate cu dispoziţiile art. 117.
    (4)  Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte 
servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare estimată 
egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. c), este cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, 
prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d), ţinânduse seama de 
criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
 (la 22-12-2017 Alineatul (4) din Articolul 124 , Paragraful 9 , Sectiunea 
1 , Capitolul IV  a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    ART. 125 
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la 
procedurile de atribuire a contractelor sectoriale având ca obiect 
exclusiv serviciile de sănătate, sociale şi culturale prevăzute la art. 
124 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse între 85000000-9 
la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 să fie 
rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop 
lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca 
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furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. 
    (2) Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la 
procedurile de atribuire prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească 
în mod cumulativ următoarele condiţii: 
    a) scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este 
îndeplinirea unor obiective în domeniul serviciilor publice, în legătură 
cu prestarea serviciilor prevăzute la alin (1); 
    b) profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea 
îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în 
care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează pe 
considerente legate de participarea angajaţilor la beneficiile activităţii 
operatorului economic; 
    c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin 
operatorul economic care execută contractul se bazează pe principiul 
participării angajaţilor în cadrul structurilor care deţin operatorul 
economic sau necesită participarea activă a angajaţilor, a utilizatorilor 
sau a altor entităţi interesate; 
    d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru 
serviciile în cauză de către entitatea contractantă respectivă, în temeiul 
prezentului articol, în ultimii 3 ani. 
 
    (3) Durata maximă a contractelor sectoriale prevăzute la alin. (1) 
este de 3 ani. 
    (4) În cuprinsul anunţurilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. a) 
publicate în vederea atribuirii contractelor sectoriale prevăzute la alin. 
(1) se face trimitere la prezentul articol. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA a 6-a 
    Servicii sociale şi alte servicii specifice 
    ART. 111 
     Anunţurile prevăzute la art. 124 alin. (1) din Lege, inclusiv 
anunţurile corespunzătoare tip erată se transmit spre publicare de către 
entitatea contractantă prin mijloace electronice şi se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite 
de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 din Directiva 
2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 
poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE. 
 
    ART. 112 
    (1) În situaţia în care fac obiectul contractului serviciile sociale 
reglementate prin Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare, autoritatea contractantă formulează criteriile de calitate 
prevăzute la art. 124 alin. (4) din Lege în conformitate cu standardele 
minime de calitate în baza cărora a fost eliberată licenţa de funcţionare 
şi, după caz, în conformitate cu indicatorii de performanţă prevăzuţi la 
art. 15 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale , cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2) Criteriile de durabilitate ale serviciilor sociale prevăzute la 
art. 124 alin. (4) din Lege pot avea în vedere: asigurarea continuităţii, 
efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra beneficiarilor, 
familiei, comunităţii, implementarea principiului proximităţii în 
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organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosusţinere a 
acestora, soluţii inovatoare, inclusiv prin valorificarea potenţialului 
beneficiarilor şi/sau membrilor comunităţii de a participa şi de a se 
implica în acordarea serviciilor şi altele asemenea. 
 
└──────────────────────────────────────

  Procedura simplificată
    ART. 126
    (1) Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi 
b) au dreptul de a aplica procedura simplificată în condiţiile prevăzute 
la art. 12 alin. (2).
    (2) Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea în SEAP a unui 
anunţ de participare simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire 
aferentă.
    (3) Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi 
b) au obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie 
de complexitatea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru şi de 
cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să 
beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea 
ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, 
dacă sunt solicitate prin documentele achiziţiei.
    (4) Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi 
b) pot decide desfăşurarea procedurii simplificate:
    a) fie într-o etapă;
    b) fie în mai multe etape care presupun atât selecţia candidaţilor, 
cât şi negocierea şi evaluarea ofertelor.

    (4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), entitatea contractantă 
are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie
electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în 
anunţul de participare simplificat şi în documentaţia de atribuire.

 (la 22-12-2017 Articolul 126  din  Paragraful 10 , Sectiunea 1 , 
Capitolul IV  a fost completat de Punctul 24, Articolul II din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (5) Conform alin. (4) lit. a) şi fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alin. (3), perioada minimă între data transmiterii anunţului de 
participare la procedura simplificată şi data-limită de depunere a 
ofertelor este de cel puţin:
    a) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract 
de achiziţie publică de servicii sau produse;
    b) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract 
de achiziţie publică de produse de complexitate redusă;
    c) 15 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract 
de achiziţie publică de lucrări.

    (6) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), dacă entităţile 
contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) decid organizarea 
unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect îl precizează în anunţul 
de participare simplificat.
    (7) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), entităţile contractante 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de a transmite 
anunţul de participare simplificat spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 
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zile înainte de data-limită pentru depunerea solicitărilor de participare.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), entităţile contractante 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de a transmite 
simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la 
etapa a doua.
    (9) În etapa a doua a situaţiei prevăzute la alin. (4) lit. b), 
perioada minimă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data-
limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 10 zile. În cazul în care 
se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de produse 
de complexitate redusă perioada minimă este de cel puţin 6 zile.
    (10) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod 
corespunzător de către entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. 
(1) lit. a) şi b) face imposibil de respectat perioadele prevăzute la 
alin. (5) sau (9), respectivele entităţi pot stabili o perioadă redusă 
pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor, care nu poate fi 
mai mică de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de 
participare, respectiv transmiterii invitaţiei de participare, în cazul 
atribuirii unui contract de achiziţie publică de servicii sau produse, 
respectiv de 9 zile, în cazul unui contract de achiziţie publică de 
lucrări.
    (11) Dacă entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a) şi b) decid să solicite criterii de calificare şi selecţie, entităţile 
contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot solicita doar 
cerinţe privind:
    a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul V, secţiunea a 6-
a, paragraful 2;
    b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în 
conformitate cu art. 186;
 (la 22-12-2017 Litera b) din Alineatul (11) , Articolul 126 , Paragraful 
10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV  a fost modificată de Punctul 25, 
Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    c) experienţa similară, în conformitate cu art. 192 lit. a) şi b).

(la 22-12-2017 Alineatul (12)  din  Articolul 126 , Paragraful 10 , 
Sectiunea 1 , Capitolul IV  a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

(la 22-12-2017 Alineatul (13)  din  Articolul 126 , Paragraful 10 , 
Sectiunea 1 , Capitolul IV  a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    SECŢIUNEA a 2-a
    Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor 
sectoriale
  Acordul-cadru
    ART. 127
    Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea 
procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82.

 (la 22-12-2017 Articolul 127 din Paragraful 1 , Sectiunea a 2-a , 
Capitolul IV  a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din ORDONANŢA 

Pagina 85



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    ART. 128
    (1) Durata unui acord-cadru nu poate depăşi 8 ani, cu excepţia 
cazurilor excepţionale pe care entitatea contractantă le justifică
temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv.
    (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul 
economic sau, după caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-
cadru respectiv prin aplicarea unor norme şi criterii obiective care pot 
include reluarea procedurii între acei operatori economici care sunt parte 
la acordul-cadru.
    (3) Criteriile de calificare şi selecţie, criteriul de atribuire şi 
factorii de evaluare sunt prevăzuţi în documentele achiziţiei pentru 
acordul-cadru.
    (4) Entităţile contractante atribuie acorduri-cadru cu respectarea 
principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) fără să împiedice, să restrângă 
sau să denatureze concurenţa între operatorii economici.
    (5) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi se stabilesc condiţiile şi modalităţile de atribuire a acordului-
cadru.

  Sistemul dinamic de achiziţii
    ART. 129
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic 
de achiziţii pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici 
general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile entităţii contractante.
    (2) Sistemul dinamic de achiziţii este organizat şi funcţionează în 
integralitate ca un proces electronic şi este deschis, pe întreaga sa 
perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie.
    (3) Sistemul dinamic de achiziţii poate fi împărţit pe categorii de 
produse, lucrări sau servicii care sunt definite în mod obiectiv, pe baza 
caracteristicilor achiziţiilor care urmează a fi realizate în cadrul 
categoriei în cauză, caracteristici care pot include referinţe la 
dimensiunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la 
o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi 
executate.

    ART. 130
    (1) Pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul unui sistem dinamic de 
achiziţii, entitatea contractantă aplică regulile licitaţiei restrânse, 
precum şi regulile specifice prevăzute în cuprinsul prezentului paragraf.
    (2) Toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi 
selecţie sunt admişi în sistem, entitatea contractantă neavând dreptul de 
a limita numărul de candidaţi care vor fi admişi în cadrul sistemului.
    (3) În cazul în care entitatea contractantă a împărţit sistemul pe 
categorii de produse, lucrări sau servicii în conformitate cu dispoziţiile 
art. 129 alin. (3), entitatea contractantă specifică criteriile de
calificare şi selecţie aplicabile pentru fiecare categorie.

    ART. 131
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a respecta următoarele 
termene:
    a) perioada minimă pentru depunerea solicitărilor de participare este 
de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de 
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participare sau, de la data trimiterii invitaţiei pentru confirmarea 
interesului dacă se utilizează un anunţ orientativ periodic ca mijloc de 
invitare la procedura concurenţială de ofertare, şi nu poate fi în niciun 
caz mai mic de 15 zile;
    b) perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la 
data transmiterii invitaţiei de participare la etapa de depunere a
ofertelor.

    (2) Din momentul transmiterii invitaţiei de participare la etapa a 
doua a procedurii pentru prima achiziţie specifică în cadrul unui sistem 
dinamic de achiziţii nu se mai aplică alte termene pentru depunerea 
solicitărilor de participare.

    ART. 132
    Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii se 
realizează exclusiv prin mijloace electronice, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 78 alin. (1) şi (2), art. 79 şi 80 şi ale normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

    ART. 133
    La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, 
entitatea contractantă are următoarele obligaţii:
    a) de a publica o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare 
în care se precizează în mod clar faptul că pentru atribuirea contractului 
sectorial/contractelor sectoriale se utilizează un sistem dinamic de 
achiziţii;
    b) de a indica în documentele achiziţiei cel puţin natura şi 
cantitatea estimată a achiziţiilor avute în vedere, precum şi toate 
informaţiile necesare privind sistemul dinamic de achiziţii, inclusiv cu 
privire la modul de funcţionare a acestuia, echipamentele electronice 
utilizate şi modalităţile şi specificaţiile tehnice de conectare;
    c) de a indica orice împărţire pe categorii de produse, lucrări sau 
servicii şi caracteristicile care le definesc;
    d) de a permite, în conformitate cu dispoziţiile art. 160, pe toată 
perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, începând cu 
momentul publicării invitaţiei la o procedură concurenţială de ofertare şi 
până la închiderea sistemului, accesul nerestricţionat, direct şi complet 
la conţinutul documentelor achiziţiei.

    ART. 134
    (1) După lansarea sistemului dinamic de achiziţii şi pe întreaga 
perioadă de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 130 
şi 131, entitatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui
operator economic interesat să depună o solicitare de participare cu 
scopul de a fi admis în sistem.
    (2) După primirea unei solicitări de participare, entitatea 
contractantă evaluează îndeplinirea de către candidat a criteriilor de 
calificare şi selecţie stabilite.
    (3) Entitatea contractantă are obligaţia de a finaliza evaluarea 
prevăzută la alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării de participare.
    (4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit până la 15 zile 
lucrătoare în situaţii specifice, în cazul în care este justificat în 
special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a 
verifica în alt mod îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.
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    (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3) şi (4), atât timp cât 
nu a fost transmisă invitaţia de participare la procedura concurenţială de 
ofertare pentru prima achiziţie specifică în cadrul sistemului dinamic de 
achiziţii, entitatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare, cu 
condiţia ca nicio invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii să 
nu fie transmisă în perioada de evaluare astfel prelungită.
    (6) Entitatea contractantă indică în documentele achiziţiei durata 
prelungirii pe care intenţionează să o aplice.
    (7) Entitatea contractantă informează operatorii economici cu privire 
la admiterea în sistemul dinamic de achiziţii sau, după caz, respingerea 
solicitării de participare imediat după finalizarea evaluării prevăzute la 
alin. (2), în conformitate cu dispoziţiile art. 224 şi 225.

    ART. 135
    (1) Entitatea contractantă transmite, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 161, câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi 
în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în vederea depunerii de oferte 
pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul sistemului.
    (2) În cazul în care sistemul dinamic de achiziţii a fost împărţit pe 
categorii de lucrări, produse sau servicii, entitatea contractantă
transmite, în conformitate cu dispoziţiile art. 161, câte o invitaţie de 
participare tuturor participanţilor care au fost admişi în cadrul 
sistemului dinamic de achiziţii în categoria corespunzătoare achiziţiei 
specifice în cauză, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare 
achiziţie specifică în cadrul categoriei respective.

    ART. 136
    (1) Entitatea contractantă atribuie contractul sectorial ofertantului 
care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin 
anunţul de participare, invitaţia pentru confirmarea interesului sau, 
atunci când mijlocul de invitare la o procedură concurenţială de ofertare 
îl constituie un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în 
invitaţia de participare la procedura de ofertare.
    (2) Dacă este cazul, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare 
prevăzuţi la alin. (1) pot fi detaliaţi în cadrul invitaţiei de 
participare prevăzute la art. 135.

    ART. 137
    (1) Entitatea contractantă are dreptul, în orice moment pe parcursul 
perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, de a solicita 
participanţilor admişi să depună, în conformitate cu dispoziţiile art. 202 
şi 203, o declaraţie pe propria răspundere reînnoită şi actualizată, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.
    (2) Dispoziţiile art. 205-207 se aplică pe întreaga perioadă de 
valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii.

    ART. 138
    (1) Entitatea contractantă indică perioada de valabilitate a 
sistemului dinamic de achiziţii în invitaţia la procedura concurenţială de 
ofertare.
    (2) Entitatea contractantă informează Comisia Europeană cu privire la 
orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de 
achiziţii, folosind următoarele formulare standard:
    a) formularul utilizat pentru invitaţia la procedura concurenţială de 
ofertare, dacă perioada de valabilitate este modificată fără închiderea 
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sistemului;
    b) formularul utilizat pentru anunţul de atribuire, dacă sistemul 
dinamic de achiziţii este închis.

    (3) Formularele standard prevăzute la alin. (2) se stabilesc de 
Comisia Europeană conform art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile 
efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a 
Directivei 2004/17/CL .

    ART. 139 
    Este interzisă perceperea de tarife operatorilor economici interesaţi 
sau participanţilor la sistemul dinamic de achiziţii. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Sistemul dinamic de achiziţii 
    ART. 118 
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic 
de achiziţii prin intermediul SEAP, pentru achiziţii de uz curent, ale 
căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile 
entităţii contractante. 
    (2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv 
sau impropriu sistemul dinamic de achiziţii. 
 
    ART. 119 
    (1) Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii se 
realizează exclusiv prin mijloace electronice. 
    (2) Dispoziţiile art. 59 nu sunt aplicabile în cazul sistemului 
dinamic de achiziţii. 
 
└──────────────────────────────────────

  Licitaţia electronică
    ART. 140
    (1) Entitatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică în 
următoarele situaţii şi numai dacă conţinutul documentelor achiziţiei, în 
special specificaţiile tehnice, pot fi stabilite în mod precis:
    a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie 
restrânsă, negociere competitivă sau a unei proceduri simplificate;
 (la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 140 , Paragraful 3 
, Sectiunea a 2-a , Capitolul IV  a fost modificată de Punctul 28, 
Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici parte la un 
acord-cadru, potrivit dispoziţiilor art. 128 alin. (2);
    c) la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui contract 
sectorial în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii.

    (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de a 
organiza o licitaţie electronică în anunţul de participare şi documentaţia 
de atribuire, sau în invitaţia pentru confirmarea interesului sau, atunci 
când ca mijloc de invitare la o procedură concurenţială de ofertare se 
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foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în
invitaţia de participare la procedura de ofertare.
    (3) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi se stabilesc informaţiile minime care trebuie incluse în documentele 
achiziţiei în legătură cu organizarea unei licitaţii electronice.

    ART. 141
    (1) Licitaţia electronică nu poate fi utilizată pentru atribuirea 
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii şi de lucrări care 
au incluse în obiectul acestora prestaţii intelectuale, cum ar fi 
proiectarea lucrărilor, întrucât acestea nu pot fi clasificate prin metode 
de evaluare automată.
    (2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1), 
pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitaţia electronică.

    ART. 142
    Licitaţia electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente 
ale ofertelor:
    a) exclusiv pe preţuri, în cazul în care contractul este atribuit pe 
baza criteriului de atribuire al preţului cel mai scăzut;
    b) pe preţuri şi/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor
indicate în documentele achiziţiei, în cazul în care contractul este 
atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ 
sau al costului cel mai scăzut.

    ART. 143
    (1) Înainte de începerea licitaţiei electronice, entitatea 
contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a 
ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire şi factorii de 
evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei.
    (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite, simultan, 
prin mijloace electronice invitaţia la licitaţia electronică către toţi 
ofertanţii care au depus oferte admisibile.
    (3) Invitaţia la licitaţia electronică trebuie să precizeze data şi 
momentul de început al licitaţiei electronice, precum şi instrucţiunile 
necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul 
electronic utilizat pentru participarea la licitaţia electronică.
    (4) Entitatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia 
electronică mai devreme de două zile lucrătoare de la data la care au fost 
transmise invitaţiile la licitaţia electronică.
    (5) Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde 
succesive.

    ART. 144
    (1) Invitaţia la licitaţia electronică este însoţită de:
    a) rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse de ofertantul 
calificat şi căruia îi este transmisă invitaţia, realizată prin aplicarea 
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabilit prin
documentele achiziţiei;
    b) formula matematică ce va fi utilizată în cadrul licitaţiei 
electronice pentru stabilirea automată a noului clasament, pe baza noilor 
preţuri şi/sau a noilor valori prezentate de ofertanţi.

    (2) Cu excepţia cazurilor în care oferta cea mai avantajoasă din punct 
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de vedere economic este desemnată prin aplicarea criteriului preţului cel 
mai scăzut, formula matematică prevăzută la alin. (1) lit. b) încorporează 
ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru 
determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 
conform menţiunilor din anunţul de participare sau din celelalte documente 
ale achiziţiei.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), eventualele intervale valorice 
sunt reduse în prealabil la valori determinate.
    (4) În cazul în care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare 
ofertă alternativă se furnizează o formulă separată.

    ART. 145
    (1) Pe parcursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, entitatea 
contractantă are obligaţia de a comunica în mod instantaneu tuturor 
ofertanţilor cel puţin informaţiile care sunt suficiente pentru ca aceştia 
să-şi poată determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în 
clasament.
    (2) Entitatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte 
informaţii privind:
    a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei 
electronice;
    b) preţurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei respective 
de către alţi ofertanţi, numai dacă acest lucru a fost prevăzut în
documentele achiziţiei.

    (3) Pe parcursul desfăşurării rundelor licitaţiei electronice,
entitatea contractantă nu poate dezvălui, în nicio situaţie, identitatea 
ofertanţilor.

    ART. 146
    (1) Entitatea contractantă finalizează licitaţia electronică printr-
una dintre următoarele modalităţi sau printr-o combinaţie a acestora:
    a) la data şi ora indicate anterior;
    b) dacă nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc 
cerinţele cu privire la diferenţele minime, cu condiţia să se fi 
specificat un termen care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei 
oferte până la finalizarea licitaţiei electronice;
    c) când numărul de runde de licitare indicat în prealabil a fost 
epuizat.

    (2) În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să 
finalizeze licitaţia electronică în modalitatea prevăzută la alin. (1) 
lit. a), lit. c) sau în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) în 
combinaţie cu modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. b), în invitaţia de 
participare la licitaţia electronică este indicat calendarul fiecărei 
runde de licitare.

    ART. 147 
    Entitatea contractantă atribuie contractul sectorial prin aplicarea 
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin 
documentele achiziţiei, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării 
licitaţiei electronice. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
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  Licitaţia electronică 
    ART. 120 
     Categoriile de contracte pentru a căror atribuire nu poate fi 
utilizată licitaţia electronică sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentele norme metodologice. 
 
    ART. 121 
     Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau 
impropriu licitaţia electronică astfel încât: 
    a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa; 
    b) să modifice obiectul contractului sectorial/acordului-cadru, astfel 
cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de 
atribuire. 
 
 
    ART. 122 
    (1) În cazul în care licitaţia electronică reprezintă etapa finală a 
unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea integrală 
a mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniţiată de entitatea 
contractantă numai după transmiterea de către SEAP a clasamentului 
ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile. 
    (2) În cazul în care licitaţia electronică reprezintă etapa finală a 
unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea parţială 
a mijloacelor electronice sau la reluarea competiţiei dintre operatorii 
economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi iniţiată numai 
după introducerea de către entitatea contractantă în SEAP a informaţiilor 
solicitate în mod automat de sistemul informatic. 
 
    ART. 123 
     Licitaţia electronică se poate organiza numai în măsura în care 
facilităţile tehnice disponibile în cadrul SEAP permit aplicarea 
algoritmului de calcul stabilit de entitatea contractantă. 
 
    ART. 124 
     Entitatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP 
informaţii cu privire la numărul de runde ale licitaţiei electronice pe 
care le organizează, calendarul de desfăşurare a acestora, precum şi 
elementele ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de 
ofertare. 
 
    ART. 125 
    (1) Durata unei runde de licitaţie electronică se stabileşte în zile 
şi este de minimum o zi, iar între runde trebuie să existe intervale 
stabilite în zile, a căror durată minimă este de o zi. 
    (2) Dacă pe parcursul unei runde de licitaţie electronică nu se mai 
introduc preţuri şi/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul 
procesului repetitiv de ofertare, entitatea contractantă are dreptul de a 
decide cu privire la finalizarea licitaţiei electronice fără a mai 
organiza rundele următoare. 
 
    ART. 126 
     La licitaţia electronică au dreptul să participe doar operatorii 
economici înregistraţi în SEAP şi cărora le-au fost transmise invitaţii de 
participare la această fază de către entitatea contractantă. 
 
    ART. 127 
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    (1) În orice moment pe parcursul desfăşurării licitaţiei electronice, 
sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul 
repetitiv de ofertare informaţii necesare acestora pentru a-şi determina 
poziţia pe care o ocupă în clasament. 
    (2) Sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul 
repetitiv de ofertare informaţii referitoare la preţuri sau valori noi 
prezentate în cadrul licitaţiei electronice, precum şi numărul 
participanţilor la licitaţia electronică respectivă, în situaţia în care 
entitatea contractantă a prevăzut la iniţierea acestei faze posibilitatea 
comunicării acestor informaţii. 
    (3) Pe parcursul licitaţiilor electronice, sistemul informatic nu va 
dezvălui identitatea ofertanţilor participanţi. 
    (4) Ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către 
ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse 
anterior organizării acestei faze. 
 
    ART. 128 
    (1) La momentul finalizării licitaţiei electronice, sistemul 
informatic va pune la dispoziţia entităţii contractante clasamentul 
rezultat ca urmare a derulării acestei faze, determinat prin luarea în 
considerare a ofertelor finale introduse de ofertanţii participanţi şi pe 
baza criteriului de atribuire specificat în fişa de date a achiziţiei. 
    (2) Cu privire la preţul final rezultat în urma licitaţiei electronice 
nu se mai pot cere clarificări decât cu privire la justificarea preţului 
neobişnuit de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia. 
    (3) În cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP 
nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei 
care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final 
este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior 
desfăşurării acestei faze, introdusă în prealabil în SEAP. 
 
└──────────────────────────────────────

    CAP. V
    Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
    SECŢIUNEA 1
    Consultarea pieţei
    ART. 148 
    (1) Înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului 
sectorial, entitatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale 
pieţei în vederea pregătirii achiziţiei sectoriale, prin raportare la 
obiectul contractului sectorial, şi pentru a informa operatorii economici 
cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în 
legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, 
precum şi prin orice alte mijloace. 
    (2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), entitatea 
contractantă are dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi 
publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale 
acestora. 
    (3) Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa 
opiniile, sugestiile ori recomandările primite în cadrul consultărilor 
prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziţiei şi pentru organizarea 
şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca utilizarea sau 
implementarea acestor opinii, sugestii ori recomandări să nu aibă ca efect 
denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi 
transparenţei. 
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    (4) Modalităţile, condiţiile şi procedura de organizare şi de 
desfăşurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Consultarea pieţei şi împărţirea pe loturi 
    ART. 19 
    (1) În condiţiile art. 148 din Lege, entitatea contractantă poate 
derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a procesului de 
achiziţie sectorială, care se iniţiază prin publicarea în SEAP, precum şi 
prin orice alte mijloace a unui anunţ privind consultarea, în cazul în 
care doreşte achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat 
de complexitate tehnică, financiară sau contractuală ori din domenii cu un 
rapid progres tehnologic. 
    (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin 
următoarele elemente: 
    a) denumirea entităţii contractante şi datele de contact; 
    b) adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la 
procesul de consultare a pieţei; 
    c) descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură 
tehnică, financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia entităţii 
contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare; 
    d) aspectele supuse consultării; 
    e) termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare; 
    f) descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv 
modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce 
răspund la invitaţia entităţii contractante. 
 
    (3) Aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, 
potenţiale soluţii tehnice, financiare sau contractuale pentru 
satisfacerea nevoii entităţii contractante, precum şi aspecte legate de 
strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi sau posibilitatea 
solicitării de oferte alternative. 
 
    ART. 20 
    (1) Orice persoană/organizaţie interesată, în sensul art. 148 alin. 
(2) din Lege, transmite entităţii contractante opinii, sugestii sau 
recomandări cu privire la aspectele supuse consultării, utilizând formele 
şi mijloacele de comunicare precizate în anunţul privind consultarea. 
    (2) Entitatea contractantă poate decide ca opiniile, sugestiile sau 
recomandările să fie transmise numai prin mijloace electronice la o adresă 
dedicată. 
    (3) Entitatea contractantă poate lua în considerare opiniile, 
sugestiile sau recomandările primite în cazul în care le consideră 
relevante. 
    (4) Entitatea contractantă poate organiza întâlniri cu fiecare 
persoană/organizaţie prevăzută la alin. (1) în parte, în cadrul cărora se 
poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe 
care aceştia le-au transmis. 
    (5) Entitatea contractantă are obligaţia de a publica în SEAP 
rezultatul procesului de consultare a pieţei, dar nu mai târziu de 
momentul iniţierii procedurii de atribuire. 
    (6) Pe parcursul desfăşurării procesului de consultare, entitatea 
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contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra 
informaţiilor declarate de participanţii la consultare ca fiind 
confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, potrivit legii. 
 
    ART. 21 
    (1) Împărţirea unei achiziţii sectoriale poate viza loturi care au ca 
obiect produse, servicii sau lucrări similare sau produse, servicii sau 
lucrări diferite. 
    (2) În sensul alin. (1), în cazul unor produse, servicii sau lucrări 
diferite, entitatea contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de 
proiectare fie împreună cu lucrările proiectate, în cadrul unui contract 
sectorial/acord-cadru de lucrări, fie separat de acestea, în cadrul unui 
contract de servicii. 
    (3) Loturile stabilite potrivit dispoziţiilor alin. (1) pot fi 
atribuite simultan, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, sau 
separat, la intervale diferite de timp. 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 149
    (1) În situaţia în care un candidat/ofertant sau o entitate care are 
legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări 
entităţii contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, 
în cadrul consultărilor prevăzute la art. 148 sau în orice alt mod, 
inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă, ori a participat în alt 
mod la pregătirea procedurii de atribuire, entitatea contractantă ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului 
candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura 
concurenţa.
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, printre altele, 
comunicarea către ceilalţi candidaţi/ofertanţi a informaţiilor relevante 
care au fost transmise în contextul participării candidatului/ofertantului 
la pregătirea procedurii de atribuire sau care decurg din această 
participare şi stabilirea unor termene corespunzătoare pentru depunerea 
ofertelor.
    (3) Înainte de orice astfel de excludere, candidaţii sau ofertanţii 
trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în 
pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Împărţirea pe loturi
    ART. 150
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe 
loturi a contractelor sectoriale şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, 
de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii 
acestor informaţii în documentele achiziţiei.
    (2) În sensul alin. (1), entitatea contractantă va stabili obiectul 
fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor 
individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate 
cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta 
conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele 
specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze 
ulterioare ale proiectului.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă precizează 
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în anunţul de participare, în invitaţia pentru confirmarea interesului 
sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de 
ofertare se foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de 
calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare sau la 
negociere, dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau 
pentru toate loturile.
    (4) Entitatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care pot 
fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze 
numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), entitatea contractantă
precizează în anunţul de participare, în invitaţia pentru confirmarea 
interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura 
concurenţială de ofertare se foloseşte un anunţ privind existenţa unui 
sistem de calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare 
sau la negociere, numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui 
ofertant.
    (6) Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în documentele 
achiziţiei criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se 
vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiaşi 
ofertant, în cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire şi a 
factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui 
număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis.
    (7) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe 
loturi, entitatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea 
contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor 
loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în 
anunţul de participare, în invitaţia pentru confirmarea interesului sau, 
atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare 
se foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în 
invitaţia de participare la procedura de ofertare sau la negociere, faptul 
că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau 
grupurile de loturi care pot fi reunite.
    (8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe 
loturi, entitatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a
ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant 
pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un 
punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor 
de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la 
loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru 
loturile individuale în cauză luate separat.
    (9) Entitatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută 
la alin. (8) prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru 
fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a 
factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, 
prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit 
ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi 
respectivă, în ansamblu.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli de publicitate şi transparenţă
    ART. 151
    Entitatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa
procedurii de atribuire a contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru prin 
publicarea, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, a anunţurilor 
orientative periodice, anunţurilor privind existenţa unui sistem de 
calificare, anunţurilor de participare şi a anunţurilor de atribuire.
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    ART. 152
    (1) Entitatea contractantă îşi poate face cunoscute intenţiile cu 
privire la achiziţiile planificate prin publicarea unui anunţ orientativ 
periodic.
    (2) Anunţul orientativ periodic se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 
156-158.
    (3) În cazul în care un anunţ orientativ periodic este utilizat ca 
invitaţie la procedura de licitaţie restrânsă sau la negociere 
competitivă, acesta îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) se referă în mod specific la produsele, lucrările sau serviciile 
care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;
    b) menţionează că atribuirea contractului se va face prin licitaţie 
restrânsă sau negociere competitivă şi invită operatorii economici
interesaţi să îşi exprime interesul;
    c) a fost trimis spre publicare într-o perioadă cuprinsă între 35 de 
zile şi 12 luni înainte de data la care este trimisă invitaţia de 
confirmare a interesului.

    (4) Perioada acoperită de anunţul orientativ periodic este de maximum 
12 luni de la data la care anunţul orientativ periodic este transmis spre 
publicare.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul contractelor 
sectoriale care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 
anunţul orientativ periodic poate acoperi o perioadă mai lungă de 12 luni.

    ART. 153
    (1) În cazul în care entităţile contractante optează pentru 
instituirea unui sistem de calificare în conformitate cu art. 175,
sistemul face obiectul unui anunţ, care indică scopul sistemului de 
calificare şi modul de acces la normele care îl guvernează.
    (2) Entităţile contractante precizează perioada de valabilitate a 
sistemului de calificare în anunţul privind existenţa sistemului. Acestea 
notifică Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene cu privire la orice 
modificare a perioadei de valabilitate, folosind următoarele formulare 
standard:
    a) dacă perioada de valabilitate este modificată fără a pune capăt 
sistemului, formularul pentru anunţul privind existenţa sistemelor de 
calificare;
    b) dacă se pune capăt sistemului, anunţul de atribuire a contractului 
prevăzut la art. 155.

    ART. 154
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare 
un anunţ de participare atunci când:
    a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;
    b) iniţiază procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau 
negociere competitivă ori parteneriatul pentru inovare, pentru atribuirea 
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în situaţia în care acestea nu 
se iniţiază printr-unul dintre anunţurile prevăzute la art. 83 alin. (1) 
lit. a) sau b), după caz;
    c) lansează un sistem dinamic de achiziţii;
    d) organizează un concurs de soluţii;
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    e) iniţiază procedura de atribuire a contractelor sectoriale/ 
acordurilor-cadru pentru servicii sociale sau alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia cazului în care a fost publicat un 
anunţ orientativ periodic care se publică în mod continuu sau a unui anunţ 
privind existenţa unui sistem de calificare, care se publică în mod 
continuu.

    (2) Publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a 
contractului sectorial/acordului-cadru este mai mare sau egală cu 
pragurile valorice prevăzute în art. 12 alin. (1).
    (3) Anunţul de participare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 156-
158.

    ART. 155
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare 
un anunţ de atribuire în termen de 30 de zile de la data:
    a) încheierii contractului sectorial/acordului-cadru în urma 
finalizării procedurii de atribuire;
    b) finalizării unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului 
câştigător;
    c) atribuirii unui contract sectorial printr-un sistem dinamic de 
achiziţii;
    d) închiderii unui sistem dinamic de achiziţii.

    (2) În cazul contractelor sectoriale încheiate în executarea 
acordurilor-cadru entitatea contractantă grupează trimestrial anunţurile 
de atribuire şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de 
atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui 
trimestru.
    (3) În cazul contractelor sectoriale/acordurilor-cadru atribuite 
printr-un sistem dinamic de achiziţii entitatea contractantă are dreptul 
de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire şi are obligaţia de a 
transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen 
de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
    (4) În cazul în care comunicarea unor informaţii privind atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru ar împiedica aplicarea unor 
dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere 
intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public 
sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenţei loiale între 
operatorii economici, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie.
    (5) Anunţul de atribuire se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 156-
158.
    (6) În cazul contractelor pentru servicii de cercetare-dezvoltare, 
informaţiile furnizate prin anunţul de atribuire privind natura şi
cantitatea serviciilor pot fi limitate la:
    a) menţiunea servicii de cercetare şi dezvoltare atunci când 
contractele au fost atribuite printr-o procedură de negociere fără 
invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu art. 
117 alin. (1) lit. b);
    b) informaţii cel puţin la fel de detaliate cum s-a indicat în anunţul 
utilizat ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare.
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    ART. 156
    Anunţurile prevăzute la art. 151, inclusiv anunţurile corespunzătoare 
tip erată, se transmit spre publicare de către entitatea contractantă prin 
mijloace electronice în condiţiile prevăzute prin normele metodologice de 
aplicare a prevederilor prezentei legi şi se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de 
Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 din Directiva 
2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 
poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

    ART. 157
    (1) Anunţurile prevăzute la art. 151 nu pot fi publicate la nivel 
naţional înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), publicarea la nivel 
naţional a anunţurilor prevăzute la art. 151 este permisă atunci când 
entitatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru 
Publicaţii al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor transmise spre publicare în 
termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru 
Publicaţii al Uniunii Europene a anunţului transmis spre publicare.

    ART. 158
    Anunţurile prevăzute la art. 151 publicate la nivel naţional nu 
trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţurile 
corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
trebuie să menţioneze data transmiterii către Oficiul pentru Publicaţii al 
Uniunii Europene.

    ART. 159
    În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare 
estimată mai mare sau egală cu pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. 
(1) lit. a), entitatea contractantă are următoarele obligaţii specifice de 
publicitate şi transparenţă, suplimentare celor prevăzute de dispoziţiile 
prezentei secţiuni în legătură cu publicitatea şi transparenţa 
contractelor sectoriale de servicii:
    a) obligaţia de a publica un anunţ de participare pe platforma
electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, 
precum şi pe pagina proprie de internet, însoţit de justificarea 
oportunităţii achiziţiei;
    b) obligaţia de a publica un anunţ de atribuire pe platforma 
electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, 
precum şi pe pagina proprie de internet;
    c) la încetarea contractului de publicitate media, obligaţia de a 
publica pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei un 
raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate 
respective.

    ART. 160
    (1) Entitatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin 
intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al 
operatorilor economici la documentele achiziţiei începând cu data 
publicării unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sau 
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unei invitaţii pentru confirmarea interesului.
    (2) În cazul în care mijlocul de invitare la o procedură concurenţială 
de ofertare este un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, 
acest acces este oferit cât mai curând posibil şi cel târziu în momentul 
transmiterii invitaţiei de participare la procedura de ofertare sau la 
negociere.
    (3) Entitatea contractantă prevede în cuprinsul invitaţiei la 
procedura concurenţială de ofertare sau al invitaţiei pentru confirmarea 
interesului adresa de internet la care sunt disponibile documentele 
achiziţiei.
    (4) În cazul în care entitatea contractantă nu poate asigura prin 
mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit 
la anumite documente ale achiziţiei, iar entitatea contractantă se află 
într-una din situaţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei legi în care este permisă folosirea altor mijloace 
de comunicare decât cele electronice, entitatea contractantă indică în 
anunţ sau în invitaţia pentru confirmarea interesului modalitatea prin 
care asigură accesul operatorilor economici la documentele achiziţiei.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (4), entitatea contractantă are
obligaţia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor/solicitărilor de 
participare cu 5 zile, cu excepţia situaţiilor de urgenţă demonstrate în 
mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) 
şi în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 
92 alin. (2) şi art. 97 alin. (2).
    (6) În situaţia în care entitatea contractantă, din motive legate de 
protejarea naturii confidenţiale a informaţiilor, nu poate asigura prin 
mijloace electronice acces direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la 
anumite documente ale achiziţiei, aceasta are obligaţia să precizeze în 
anunţ sau în invitaţia pentru confirmarea interesului măsurile pe care le 
solicită în scopul protejării naturii confidenţiale a informaţiilor, 
precum şi modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la 
documentele respective.
    (7) În cazul prevăzut la alin. (6), entitatea contractantă are
obligaţia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu 
excepţia situaţiilor de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de 
entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) şi în cazul în care 
termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) şi al 
art. 97 alin. (2).

    ART. 161
    (1) În cadrul procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv, 
negociere competitivă şi al parteneriatului pentru inovare, entitatea 
contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la 
etapa a doua a procedurii tuturor candidaţilor selectaţi, simultan şi în 
scris.
    (2) În cazul în care se utilizează un anunţ orientativ periodic ca 
invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, în conformitate cu art. 
83 alin. (1) lit. a), entităţile contractante îi invită simultan şi în 
scris pe operatorii economici care şi-au exprimat interesul să confirme 
menţinerea în continuare a acestui interes.
    (3) Invitaţia de participare prevăzută la alin. (1) include o 
referinţă la adresa electronică la care documentele achiziţiei au fost 
puse la dispoziţia operatorilor economici prin mijloace electronice.
    (4) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 
160 alin. (4) sau (6), entitatea contractantă nu a putut asigura prin 
mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit 
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la anumite documente ale achiziţiei, iar acestea nu au fost puse la 
dispoziţie într-un alt mod, entitatea contractantă ataşează documentele 
achiziţiei la invitaţia de participare prevăzută la alin. (1).
    (5) Informaţiile care trebuie incluse în invitaţia de participare 
prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare 
a prevederilor prezentei legi.

    ART. 162
    (1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi 
referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o 
parte, data transmiterii invitaţiei de participare la o procedură 
concurenţială de ofertare şi, pe de altă parte, data-limită pentru 
depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, entitatea contractantă 
are obligaţia de a corela şi stabili perioada de depunere a ofertelor în 
funcţie de complexitatea contractului sectorial/acordului-cadru şi de 
cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să 
beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea 
ofertelor/solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor 
de calificare şi selecţie care sunt solicitate prin documentele 
achiziţiei.
    (2) În situaţia în care ofertele/solicitările de participare nu pot fi 
elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la 
faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele 
achiziţiei, perioada stabilită de entitatea contractantă pentru depunerea 
ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă 
prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată şi este 
stabilită astfel încât operatorii economici interesaţi să aibă 
posibilitatea reală şi efectivă de a obţine toate informaţiile necesare 
pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/ solicitărilor de 
participare.

    ART. 163 
    (1) Entitatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în invitaţia 
de participare la o procedură concurenţială de ofertare sau în documentele 
achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în 
următoarele cazuri: 
    a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau 
răspunsul entităţii contractante la solicitările de clarificări transmise 
de către operatorii economici nu sunt comunicate în termenele prevăzute la 
art. 173, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost 
solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de 
participare/simplificat/de concurs; 
 (la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 163 , Sectiunea a 
3-a , Capitolul V  a fost modificată de Punctul 29, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)  
 
    b) în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziţiei. 
 
    (2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este 
proporţională cu volumul şi complexitatea informaţiilor transmise prin 
clarificări, a informaţiilor suplimentare sau a modificărilor aduse 
documentelor achiziţiei. 
    (3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi 
mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate 
corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), 
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termene care se calculează de la data transmiterii informaţiilor 
suplimentare şi până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau 
solicitărilor de participare. 
    (4) În cazul în care informaţiile suplimentare nu au fost transmise în 
timp util sau informaţiile transmise de entitatea contractantă sunt 
nesemnificative în ceea ce priveşte elaborarea ofertelor, entitatea 
contractantă nu are obligaţia de a prelungi perioada pentru depunerea 
ofertelor. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Reguli de publicitate şi transparenţă 
    ART. 61 
     Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. 151 din 
Lege către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, 
prin completarea formularelor specifice disponibile în SEAP la adresa de 
internet www.e-licitaţie.ro şi numai de către entităţile contractante 
înregistrate. 
 
    ART. 62 
    (1) În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite 
modificări faţă de informaţiile deja publicate, entitatea contractantă are 
obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul 
iniţial, care trebuie să fie publicată nu mai târziu de 3 zile lucrătoare 
înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de 
participare. 
    (2) În condiţiile art. 163 din Lege, entitatea contractantă are 
obligaţia de a prelungi termenul-limită de depunere a ofertelor în cazul 
în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la ajustări/completări 
ale specificaţiilor tehnice care presupun timp suplimentar pentru reacţia 
potenţialilor ofertanţi, cu excepţia modificărilor substanţiale care 
conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece: 
    a) afectează atât de mult elementele ce descriu contextul achiziţiei 
sectoriale încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce 
caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit, fapt ce 
afectează nivelul de competiţie sau schimbă piaţa de profil la care se 
adresează; 
    b) conduc la modificări substanţiale a criteriilor de calificare şi 
selecţie, în sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora 
noi, fapt ce determină restrângerea competiţiei, sau favorizarea unor 
anumiţi operatori economici. 
 
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), entitatea contractantă are 
obligaţia să revizuiască DUAE aferent procedurii de atribuire a 
contractului sectorial/acordului-cadru în cauză. 
 
    ART. 63 
     Operatorul SEAP are obligaţia de a publica în SEAP anunţurile 
prevăzute la art. 151 din Lege în termen de o zi lucrătoare de la primirea 
confirmării din partea Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene cu 
privire la transmiterea anunţului către Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, dacă există această obligaţie. 
 
    ART. 64 
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    (1) În cazul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu, transmis 
spre publicare de entitatea contractantă în condiţiile art. 124 alin. (1) 
lit. a)-c) din Lege, operatorul SEAP are obligaţia de a asigura publicarea 
a acestuia în mod continuu în SEAP. 
    (2) Dispoziţiile art. 61-63 se aplică în mod corespunzător anunţului 
prevăzut la alin. (1). 
 
└──────────────────────────────────────

    SECŢIUNEA a 4-a
    Elaborarea documentaţiei de atribuire
    ART. 164
    Entitatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de 
atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura 
operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire 
la cerinţele achiziţiei sectoriale, obiectul contractului şi modul de 
desfăşurare a procedurii de atribuire.

    ART. 165
    (1) Specificaţiile tehnice sunt stabilite prin documentaţia de
atribuire şi definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, 
serviciul sau produsele care fac obiectul achiziţiei.
    (2) Caracteristicile prevăzute la alin. (1) pot de asemenea să vizeze 
procesul sau metoda specifică de execuţie a lucrărilor, fabricaţie a 
produselor sau prestare a serviciilor solicitate ori un proces specific 
pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă al acestora, chiar dacă aceste 
elemente nu fac parte din conţinutul material al produselor, lucrărilor 
sau serviciilor care urmează să fie achiziţionate, dar cu condiţia ca 
aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului 
sectorial/acordului-cadru şi să fie proporţionale prin raportare la 
valoarea şi obiectivele acestuia.
    (3) Specificaţiile tehnice vor preciza totodată dacă va fi necesar 
transferul drepturilor de proprietate intelectuală.
    (4) Pentru toate achiziţiile destinate utilizării de către persoane 
fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul 
entităţii contractante, specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să 
ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi 
sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, cu 
excepţia cazurilor temeinic justificate.
    (5) În cazul în care printr-un act juridic al Uniunii Europene sunt 
introduse cerinţe de accesibilitate obligatorii, specificaţiile tehnice se 
definesc, în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilităţi sau conceptul de proiectare pentru toate 
categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerinţele obligatorii astfel 
introduse.
    (6) Specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor 
economici accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca 
efect introducerea unor obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei 
concurenţe efective între operatorii economici.

    ART. 166
    (1) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel 
naţional, în măsura în care sunt compatibile cu actele normative adoptate 
la nivelul Uniunii Europene, specificaţiile tehnice se stabilesc în una 
dintre următoarele modalităţi:
    a) prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, 
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inclusiv caracteristici de mediu, cu condiţia ca parametrii să fie
suficient de precişi pentru a permite ofertanţilor să determine obiectul 
contractului şi entităţile contractante să atribuie contractul;
    b) prin trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, 
la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice 
europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte 
sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de 
standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la 
standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii 
tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia 
lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoţită de 
menţiunea "sau echivalent";
    c) prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, 
potrivit lit. a), şi prin trimitere la specificaţiile tehnice prevăzute la 
lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerinţe 
de performanţă sau cerinţe funcţionale;
    d) prin trimitere la specificaţiile tehnice prevăzute la lit. b) 
pentru unele caracteristici şi prin raportare la cerinţe de performanţă 
sau cerinţe funcţionale prevăzute la lit. a) pentru alte caracteristici.

    (2) Cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de
obiectul contractului, specificaţiile tehnice nu precizează un anumit 
producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează 
produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic şi nici 
nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie 
specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici sau produse.
    (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), stabilirea 
specificaţiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) 
este permisă în situaţii excepţionale, în cazul în care nu este posibilă o 
descriere suficient de precisă şi de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu dispoziţiile alin. (1); în aceste 
situaţii, precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este însoţită de 
cuvintele "sau echivalent".
    (4) În cazul în care entitatea contractantă stabileşte specificaţiile 
tehnice potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o 
ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt 
conforme cu specificaţiile tehnice la care se face trimitere, dacă
ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că 
soluţiile propuse îndeplinesc într-un mod echivalent cerinţele definite 
prin specificaţiile tehnice.
    (5) În cazul în care entitatea contractantă stabileşte specificaţiile 
tehnice potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o 
ofertă pentru lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un 
standard naţional care transpune un standard european, cu un agrement 
tehnic european, cu o specificaţie tehnică comună, cu un standard 
internaţional sau cu un sistem de referinţă tehnic elaborat de un organism 
european de standardizare, dacă aceste specificaţii vizează cerinţele de 
performanţă sau cerinţele funcţionale stabilite de entitatea contractantă.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (5), ofertantul demonstrează în oferta 
sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevăzute la art. 169, că 
lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac
cerinţele de performanţă sau cerinţele funcţionale stabilite de entitatea 
contractantă.

    ART. 167
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    Modalităţile de definire a specificaţiilor tehnice, precum şi 
structura, conţinutul şi formatul standard al anumitor documente incluse 
în documentaţia de atribuire se stabilesc prin actele normative de punere 
în aplicare a prezentei legi.

    ART. 168
    (1) În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să 
achiziţioneze lucrări, produse sau servicii cu anumite caracteristici de 
mediu, sociale sau de altă natură, aceasta poate solicita prin 
specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau prin condiţiile de 
executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că lucrările, 
serviciile sau produsele corespund cerinţelor solicitate, dacă următoarele 
condiţii sunt îndeplinite în mod cumulativ:
    a) cerinţele de etichetare se referă numai la criterii care sunt 
legate de obiectul contractului şi sunt potrivite pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, produselor sau serviciilor care constituie 
obiectul contractului;
    b) cerinţele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii şi 
verificabile în mod obiectiv;
    c) etichetele sunt create printr-o procedură deschisă şi transparentă, 
în cadrul căreia pot participa toate entităţile interesate relevante, 
inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali,
producători, distribuitori şi organizaţii neguvernamentale;
    d) etichetele sunt accesibile tuturor entităţilor interesate;
    e) cerinţele de etichetare sunt stabilite de o entitate terţă asupra 
căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu poate 
exercita o influenţă determinantă.

    (2) În cazul în care nu impune ca lucrările, produsele sau serviciile 
să îndeplinească toate cerinţele de etichetare, entitatea contractantă 
precizează cerinţele de etichetare care trebuie îndeplinite.
    (3) În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), 
entitatea contractantă impune în legătură cu lucrările, produsele sau 
serviciile pe care le achiziţionează o etichetă specifică, aceasta acceptă 
toate etichetele care confirmă că lucrările, produsele sau serviciile 
îndeplinesc cerinţe de etichetare echivalente.
    (4) În cazul în care operatorul economic poate demonstra că nu are 
nicio posibilitate de a obţine eticheta specifică solicitată de entitatea 
contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, din motive 
care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a 
accepta şi alte mijloace de probă adecvate, care pot include un dosar 
tehnic al producătorului, cu condiţia ca operatorul economic în cauză să 
demonstreze că lucrările, produsele sau serviciile pe care urmează să le 
execute/furnizeze/presteze îndeplinesc cerinţele etichetei specifice sau 
cerinţele specifice solicitate de entitatea contractantă.
    (5) În cazul în care o etichetă îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alin. (1) lit. b)-e), dar stabileşte şi cerinţe care nu sunt legate de 
obiectul contractului, entitatea contractantă nu solicită eticheta ca 
atare, dar poate defini specificaţiile tehnice prin trimitere la acele 
specificaţii detaliate ale etichetei respective sau, atunci când este 
necesar, la părţi ale acestora, care sunt legate de obiectul contractului 
şi sunt potrivite pentru a defini caracteristicile obiectului 
contractului.

    ART. 169
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor 
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economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de 
evaluare a conformităţii sau un certificat emis de un astfel de organism 
drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor, serviciilor 
sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei cu cerinţele sau criteriile 
stabilite prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau condiţiile 
de executare a contractului.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) în care entitatea contractantă 
solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de 
evaluare a conformităţii, aceasta acceptă şi certificate echivalente emise 
de alte organisme de evaluare a conformităţii.
    (3) În sensul alin. (1) şi (2), un organism de evaluare a 
conformităţii este un organism care efectuează activităţi de evaluare a 
conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie, 
acreditat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008
al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire 
a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte 
comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
339/93.

    ART. 170
    În cazul în care un operator economic nu deţine certificatele sau 
rapoartele de încercare prevăzute la art. 169 alin. (1) sau nu are
posibilitatea de a le obţine în termenele stabilite, pentru motive care nu 
îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta şi 
alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al 
producătorului, în măsura în care astfel de mijloace de probă atestă 
faptul că lucrările, produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate 
îndeplinesc cerinţele sau criteriile stabilite prin specificaţiile
tehnice, factorii de evaluare sau condiţiile de executare a contractului.

    ART. 171
    (1) La cererea operatorilor economici interesaţi de obţinerea unui 
contract, entităţile contractante pun la dispoziţie specificaţiile tehnice 
la care se face trimitere în mod regulat în contractele lor de produse, 
lucrări sau servicii sau specificaţiile tehnice pe care intenţionează să 
le aplice contractelor în cazul cărora invitaţia la procedura 
concurenţială de ofertare este un anunţ orientativ periodic.
    (2) Specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţie 
prin mijloace electronice, cu acces liber, direct, total şi gratuit.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), specificaţiile tehnice 
se transmit prin alte mijloace decât cele electronice în cazul în care nu 
poate fi oferit acces liber, direct, total şi gratuit, prin mijloace 
electronice, la anumite documente ale achiziţiei dintr-unul dintre 
motivele prevăzute în normele metodologice de punere în aplicare a
prevederilor prezentei legi sau în cazul în care nu poate fi oferit acces 
liber, direct, total şi gratuit, prin mijloace electronice, la anumite 
documente ale achiziţiei, pentru că entităţile contractante intenţionează 
să aplice art. 70 alin. (3).
    (4) În cazul în care specificaţiile tehnice se bazează pe documente 
puse la dispoziţie operatorilor economici interesaţi prin mijloace
electronice cu acces liber, direct, total şi gratuit, este suficientă 
includerea unei trimiteri la documentele respective.

    ART. 172
    (1)  Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita 
clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de 

Pagina 106



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea 
contractantă în anunţul de participare/simplificat/de concurs.
 (la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 172 , Sectiunea a 4-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2)  Entitatea contractantă stabileşte prin anunţul de 
participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va 
răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de 
clarificare/informaţiilor suplimentare, conform prevederilor normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
 (la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 172 , Sectiunea a 4-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (3) Entitatea contractantă are obligaţia de a publica răspunsurile 
însoţite de întrebările aferente la adresa de internet la care sunt 
disponibile documentele achiziţiei, indicată potrivit dispoziţiilor art. 
160 alin. (3), luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea operatorului 
economic care a solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare 
respective.
    (4) Dispoziţiile art. 160 alin. (4)-(7) sunt aplicabile în mod 
corespunzător în ceea ce priveşte răspunsurile la solicitările de 
clarificare sau informaţii suplimentare.

    ART. 173
    În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii 
suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de 
participare/simplificat/de concurs, răspunsul entităţii contractante la 
aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 
5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de 
entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

 (la 22-12-2017 Articolul 173 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V  a fost 
modificat de Punctul 31, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 
20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 
decembrie 2017) 

    SECŢIUNEA a 5-a
    Oferte alternative
    ART. 174
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a permite sau solicita 
ofertanţilor să depună oferte alternative numai dacă a precizat explicit 
în documentaţia de atribuire că permite sau solicită depunerea de oferte 
alternative.
    (2) În cazul în care entitatea contractantă nu a precizat explicit că 
permite sau solicită depunerea de oferte alternative conform dispoziţiilor 
alin. (1), entitatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare 
ofertele alternative.
    (3) Ofertele alternative trebuie să fie în legătură cu obiectul 
contractului sectorial/acordului-cadru.
    (4) Entitatea contractantă care permite sau solicită depunerea de 
oferte alternative are obligaţia de a preciza în documentele achiziţiei 
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cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi 
orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, în 
special dacă ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a 
fost depusă şi o ofertă care nu este o ofertă alternativă.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), entitatea contractantă trebuie 
să se asigure că este posibilă aplicarea criteriului de atribuire şi a 
factorilor de evaluare stabiliţi atât în cazul ofertelor alternative care 
îndeplinesc cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile 
alin. (4), cât şi în cazul ofertelor conforme care nu sunt oferte 
alternative.
    (6) Entitatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare 
ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime stabilite în 
conformitate cu dispoziţiile alin. (4).
    (7) În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte sectoriale de 
produse sau de servicii, entitatea contractantă care a permis sau 
solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o 
astfel de ofertă alternativă pentru singurul motiv că, dacă aceasta este 
declarată câştigătoare:
    a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat 
procedura se califică drept contract de servicii; sau
    b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat 
procedura se califică drept contract de furnizare.

    (8) În cazul în care entitatea contractantă permite sau solicită 
depunerea de oferte alternative, ofertanţii pot depune doar ofertă
alternativă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Criterii de calificare şi selecţie
  Sisteme de calificare
    ART. 175 
    (1) Entităţile contractante pot institui şi utiliza un sistem de 
calificare a operatorilor economici, prin care se asigură că operatorii 
economici pot solicita calificarea în orice moment. 
    (2) Entităţile contractante stabilesc norme şi criterii obiective 
pentru excluderea şi selectarea operatorilor economici care solicită 
calificarea, precum şi criterii şi norme obiective pentru utilizarea 
sistemului de calificare, care să trateze aspecte precum înscrierea în 
sistem, actualizarea periodică a calificărilor, dacă acestea există, şi 
durata sistemului. 
    (3) Criteriile şi normele prevăzute la alin. (2) sunt puse la 
dispoziţia operatorilor economici la cerere. În cazul în care aceste 
criterii şi norme includ specificaţii tehnice, se aplică dispoziţiile art. 
165-171. 
    (4) Criteriile şi normele pot fi actualizate ori de câte ori este 
nevoie, fiind comunicate operatorilor economici interesaţi. 
    (5) Atunci când o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare 
se face prin intermediul unui anunţ privind existenţa unui sistem de 
calificare, contractele specifice pentru lucrări, produse sau servicii 
incluse în sistemul de calificare se acordă prin licitaţie restrânsă sau 
prin negociere competitivă, în cadrul cărora toţi ofertanţii şi 
participanţii sunt selectaţi dintre candidaţii deja calificaţi în 
conformitate cu un astfel de sistem. 
    (6) Modul de organizare a sistemelor de calificare, inclusiv accesul 
la acestea printr-o platformă electronică utilizată pe scară largă, se 
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
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legi. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Sisteme de calificare 
    ART. 31 
    (1) Entităţile contractante pot institui şi utiliza un sistem de 
calificare în condiţiile art. 175 din Lege. 
    (2) Anunţurile privind existenţa unui sistem de calificare indică 
intenţia entităţii contractante de a opera un astfel de sistem, pentru 
unul sau mai multe contracte sectoriale pe care intenţionează să le 
atribuie, în cadrul căruia operatorii economici interesaţi pot aplica în 
vederea înregistrării ca potenţiali candidaţi. 
    (3) Prin intermediul sistemului de calificare este creată o listă de 
operatori economici permanentă, care poate fi utilizată ca sursă de 
candidaţi pentru atribuirea unui contract sectorial avut în vedere de 
sistemul de calificare. 
    (4) Atunci când un sistem de calificare este utilizat ca mijloc de 
invitare la o procedură concurenţială de ofertare, entitatea contractantă 
poate decide să creeze lista de operatori economici numai dintre 
candidaţii calificaţi în cadrul sistemului. 
 
    ART. 32 
    (1) Entităţile contractante aplică criterii de calificare şi selecţie 
prevăzute la art. 176 din Lege, precum şi motivele de excludere prevăzute 
la art. 177 şi 179 din Lege. 
    (2) În condiţiile art. 175 alin. (2) din Lege, entităţile 
contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi 
b) din Lege, aplică norme şi criterii obiective pentru excluderea 
operatorilor economici care solicită calificarea, care pot include 
criterii de calificare şi selecţie prevăzute la art. 176, precum şi 
motivele de excludere prevăzute la art. 177 şi 179 din Lege. 
 
    ART. 33 
    (1) Sistemul de calificare poate implica diferite etape de calificare. 
    (2) Entităţile contractante care instituie şi utilizează un sistem de 
calificare păstrează o înregistrare scrisă privind operatorii economici 
calificaţi. 
    (3) Înregistrarea scrisă prevăzută la alin. (2) poate fi împărţită pe 
categorii, în funcţie de tipul de contract sectorial pentru care este 
valabilă calificarea. 
    (4) În cazul în care o entitate contractantă consideră că sistemul de 
calificare al altor entităţi sau organisme anumite satisface cerinţele 
sale, ea comunică operatorilor economici interesaţi numele acestor alte 
entităţi sau organisme. 
 
    ART. 34 
    (1) Entitatea contractantă este obligată să publice anunţul privind 
existenţa unui sistem de calificare prin intermediul SEAP. 
    (2) În cazul în care entitatea contractantă preconizează operarea 
sistemului de calificare pe o perioadă mai lungă de 3 ani, este obligată 
să trimită o notificare conform alin. (1), anual, începând cu anul următor 
celui în care sistemul a fost implementat pentru prima dată. 
 
└──────────────────────────────────────
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  Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie
    ART. 176 
    (1) Entităţile contractante au dreptul de a aplica în cadrul 
procedurii de atribuire numai criterii de calificare şi selecţie 
referitoare la: 
    a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; 
    b) capacitatea candidatului/ofertantului. 
 
    (2) Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 
lit. a) şi b) pot stabili criterii obiective de calificare şi selecţie 
care vor fi puse la dispoziţia operatorilor economici prin documentele 
achiziţiei, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
  Stabilirea criteriilor de calificare şi a criteriilor de selecţie 
    ART. 35 
    (1) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenţialului 
tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic 
participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea 
concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele 
dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va 
fi declarată câştigătoare. 
    (2) Criteriile de selecţie au ca scop selectarea candidaţilor cu cea 
mai mare capacitate economică şi financiară, tehnică şi/sau profesională 
dintre operatorii economici care au depus o solicitare de participare în 
cazul aplicării procedurilor de atribuire ce se desfăşoară în mai multe 
etape. 
    (3) Selecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează 
procesului de calificare şi care are ca scop doar limitarea numărului de 
candidaţi calificaţi care vor depune oferta în etapa a doua a licitaţiei 
restrânse sau, după caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecţia 
se realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui 
punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini 
contractul ce urmează să fie atribuit. 
 
    ART. 36 
    (1) Entitatea contractantă poate utiliza criterii de calificare atunci 
când aplică orice procedură de atribuire. 
    (2) Entitatea contractantă stabileşte criterii de selecţie în cadrul 
documentaţiei de atribuire atunci când aplică în cadrul procedurii de 
atribuire etapa de selecţie a candidaţilor şi trebuie să se raporteze la 
criteriile de calificare stabilite prin documentaţia de atribuire. 
    (3) Criteriile de selecţie pot face referire numai la situaţia 
economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională şi 
trebuie să se raporteze la criterii de calificare ce au fost stabilite de 
entitatea contractantă prin documentaţia de atribuire. 
    (4) Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie stabilite de 
entitatea contractantă sunt incluse în fişa de date a achiziţiei, precum 
şi în anunţul de participare. 
    (5) Entitatea contractantă are obligaţia să precizeze în anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire modalitatea de acordare a 
punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul candidaţilor, ori de 
câte ori urmează să realizeze o selecţie a acestora. 
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    (6) Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie care se 
regăsesc în caietul de sarcini ori în documentaţia descriptivă şi care nu 
sunt prevăzute în fişa de date a achiziţiei/anunţul de participare sunt 
considerate clauze nescrise. 
 
    ART. 37 
    (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona 
participarea la procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-
cadru prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care: 
    a) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea 
contractului sectorial/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit; 
    b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea 
contractului sectorial/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit. 
 
    (2) Entitatea contractantă are dreptul de a impune ca cerinţă minimă 
de calificare, în raport cu situaţia economică şi financiară a 
ofertanţilor/candidaţilor, un anumit nivel al unor indicatori economici 
sau financiari, numai în cazul în care indicatorii respectivi au o 
legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului 
sectorial/acordului-cadru. 
    (3) În aplicarea prevederilor art. 67 alin. (5) din Lege, entitatea 
contractantă are dreptul de a impune prin documentaţia de atribuire, ca în 
situaţia în care este depusă o ofertă de către operatori economici care 
participă în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceştia să 
demonstreze îndeplinirea unui nivel al criteriile referitoare la 
capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională 
proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract 
sectorial/acord-cadru. 
 
└──────────────────────────────────────

  Motivele de excludere a candidatului/ofertantului
    ART. 177
    (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a 
contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic cu privire 
la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor
prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 
367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni 
asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
prevăzute la art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;
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    d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea 
nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;
    e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 
terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;
    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 
209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator 
economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul 
în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al 
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuia.

    ART. 178
    (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice 
operator economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile 
privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi 
obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 
economic este înfiinţat.
    (2) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire un 
operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace 
adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile 
privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat.
    (3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire 
dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin 
plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau 
beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte 
facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor 
dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

    ART. 179
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 177 şi art. 178 alin. (1) şi 
(2), în cazuri excepţionale, entitatea contractantă are dreptul de a nu 
exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-
una dintre situaţiile prevăzute la art. 177 alin. (1) ori art. 178 alin. 
(1) sau (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea 
publică sau protecţia mediului.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 178 alin. (1) şi (2), un 

Pagina 112



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când 
cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele 
condiţii:
    a) este mai mic de 4.000 lei;
    b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de operatorul economic la 
cea mai recentă dată scadentă a acestora.

    ART. 180
    (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a 
contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se 
află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar 
entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de 
probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii;
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere 
judiciară, sau în încetarea activităţii;
    c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie 
integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin 
orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti, a unei autorităţi administrative sau a unei organizaţii 
internaţionale;
    d) entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/ 
informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat 
cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 
în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză;
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau/în 
legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată 
în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe, prevăzute la art. 75 
alin. (3);
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea 
procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar 
această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat 
obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii 
publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune 
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile;
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în 
conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante 
în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii 
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal 
procesul decizional al entităţii contractante, să obţină informaţii 
confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii 
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului 
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru către respectivul operator economic.
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    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), entitatea 
contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic 
împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă şi care se 
află în perioada de observaţie atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau 
documentelor prezentate de operatorul economic sau în orice alt mod, 
stabileşte că operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa 
contractul sectorial/acordul-cadru, ţinând cont de măsurile adoptate de 
respectivul operator privind continuarea activităţii. Aceasta presupune că 
respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a 
adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare
fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii 
curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară şi 
respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 
aprobat de instanţă.
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), se consideră că
entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii 
concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, 
reglementate cu titlu exemplificativ:
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai 
mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă 
asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor 
nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori 
economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi 
persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă natură;
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări 
de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori 
economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare 
individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.

    (4) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) 
lit. d), entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei 
punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 
zile.
    (5) Entitatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor 
informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării 
punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (4).
    (6) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări 
grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea 
obligaţiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea 
lucrărilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă 
neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei 
avute în vedere de entitatea contractantă, ori executarea unor lucrări 
care nu respectă cerinţele caietului de sarcini, sau un comportament 
necorespunzător care creează îndoieli serioase cu privire la 
credibilitatea operatorului economic.

    ART. 181 
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    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind 
suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că 
ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute 
la art. 177, 178 şi 180 orice document considerat edificator, din acest 
punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care 
ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere 
judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente 
din ţara respectivă. 
    (2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte 
existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, entitatea 
contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la 
autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1). 
    (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este 
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor 
prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate 
situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă are 
obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în 
ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe 
propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei 
autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale 
care are competenţe în acest sens. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 53 
     În aplicarea prevederilor art. 180 din Lege şi fără a afecta 
posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă sau de 
a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are 
dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire: 
    a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau 
comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor 
candidaturilor/ofertelor în cauză; 
    b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii 
ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat. 
 
 
    ART. 54 
    (1) Întreprinderile afiliate, aşa cum sunt definite la art. 51 alin. 
(3) din Lege, au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de 
natură să distorsioneze concurenţa. 
    (2) În situaţia în care, în cadrul unei proceduri de atribuire, două 
sau mai multe întreprinderi afiliate depun oferte separate, entitatea 
contractantă solicită ofertanţilor în cauză să demonstreze, prezentând 
documente relevante în acest sens, faptul că situaţia respectivă nu poate 
influenţa rezultatul procedurii de atribuire. 
    (3) În scopul verificării prevăzute la alin. (2), fiecare ofertant 
include în ofertă informaţii privind întreprinderile afiliate. 
    (4) În cazul în care dovezile şi clarificările transmise potrivit 
alin. (2) sunt insuficiente, ofertele depuse de respectivele întreprinderi 
afiliate sunt considerate inacceptabile. 
 
    ART. 55 
    (1) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia 
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economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională 
invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a 
dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că 
acesta va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele invocate. 
    (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare 
această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în 
cadrul documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca ofertantul/candidatul să 
poată demonstra că dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă 
susţinerea, necesare pentru realizarea contractului. 
 
    ART. 56 
     În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie de către terţul/terţii care acordă susţinere, în condiţiile art. 
197 alin. (1) din Lege, entitatea contractantă poate solicita 
terţului/terţilor susţinător/susţinători, oricând pe parcursul procesului 
de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu 
angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în situaţia în care există 
rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor 
prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor 
asumate prin respectivul angajament. 
 
    ART. 57 
    (1) În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul 
executării contractului sectorial/acordului-cadru, iar susţinerea acordată 
de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare 
la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi 
profesională, entitatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului 
ca, prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător/susţinători să 
garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului 
angajament ferm. Prevederile contractuale dintre entitatea contractantă şi 
contractantul principal vor asigura că entitatea contractantă poate aplica 
această obligaţie. 
    (2) Entitatea contractantă va trebui, de asemenea, să includă în 
contract clauze specifice care să permită entităţii contractante să 
urmărească orice pretenţie la daune pe care contractantul ar putea să o 
aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru 
nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar 
fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către 
entitatea contractantă, cu titlu de garanţie. 
 
    ART. 58 
    (1) În situaţia în care entitatea contractantă solicită în cadrul 
criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională prezentarea unor 
autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită în cazul 
operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, 
dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate 
şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, 
după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract 
pentru care este solicitată autorizaţia respectivă. 
    (2) În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici 
care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte 
din contractul sectorial care urmează să fie atribuit, cerinţa prevăzută 
la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat 
deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia 
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ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată 
autorizaţia respectivă. 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 182
    Entitatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al 
procedurii de atribuire, în care ia la cunoştinţă că operatorul economic 
se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau 
în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 
şi 180 de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

    ART. 183
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a verifica existenţa unei 
situaţii de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 în legătură cu 
subcontractanţii propuşi.
    (2) În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu 
aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 184, entitatea
contractantă solicită ofertantului sau candidatului o singură dată să 
înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma 
verificării, că se află în această situaţie.
    (3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul 
completează declaraţia pe propria răspundere în conformitate cu 
prevederile art. 202, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile 
ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

    ART. 184
    (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile
prevăzute la art. 177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de 
atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta 
sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin 
raportare la motivele de excludere.
    (2) În cazul în care entitatea contractantă consideră dovezile
prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) 
ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, 
entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de 
atribuire.
    (3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre 
situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 le poate furniza entităţii 
contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de 
către operatorul economic a plăţii sau la asumarea de către operatorul 
economic a obligaţiei de plată a despăgubirilor în ceea ce priveşte 
eventualele prejudicii cauzate printr-o infracţiune sau printr-o altă 
faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a 
faptelor şi împrejurărilor în care a fost comisă infracţiunea sau altă 
faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autorităţile care efectuează 
investigaţia, şi la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri 
concrete şi adecvate la nivel tehnic, organizaţional şi în materie de 
personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele şi organizaţiile 
implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a 
personalului, implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea 
unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării 
dispoziţiilor legale şi a altor norme sau adoptarea unor reguli interne 
privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârşirea 
unor noi infracţiuni sau alte fapte ilicite.
    (4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin 
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hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a 
participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord-
cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, 
prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de 
excludere stabilită prin respectiva hotărâre.
    (5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin 
hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a 
participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord-
cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă,
situaţiile de excludere prevăzute la art. 177 şi 180 nu sunt aplicabile:
    a) dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 177, a trecut o perioadă 
de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
    b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la 
art. 180 a trecut o perioadă de 3 ani de la data la care s-a produs 
situaţia, fapta sau evenimentul relevant.

  Criterii privind capacitatea aplicate de entităţile contractante
    ART. 185
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul 
procedurii de atribuire numai criterii privind capacitatea referitoare la:
    a) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
    b) situaţia economică şi financiară;
    c) capacitatea tehnică şi profesională.

    (2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor 
economici alte criterii privind capacitatea faţă de cele prevăzute la 
alin. (1).
    (3) Entitatea contractantă stabileşte numai criterii privind 
capacitatea care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că un 
candidat sau ofertant are capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale, situaţia economică şi financiară şi competenţele tehnice şi 
profesionale pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru care 
urmează să fie atribuit.
    (4) Entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind 
capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă 
sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică 
şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt 
prezentate documente relevante în acest sens.
    (5) Toate criteriile privind capacitatea, solicitate de entitatea 
contractantă, trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului 
sectorial/acordului-cadru şi să fie proporţionale prin raportare la 
obiectul acestuia.

    ART. 186
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator 
economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de 
înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este 
stabilit operatorul economic.
    (2) În procedurile de atribuire a contractelor sectoriale de servicii, 
în cazul în care este necesar ca operatorii economici să deţină o 
autorizaţie specială sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru 
a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, entitatea
contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o 
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astfel de autorizaţie sau că sunt membri ai unei astfel de organizaţii.

    ART. 187
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita 
ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante 
referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor 
propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează 
să le îndeplinească efectiv.
    (2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate 
potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea 
tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe 
care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă 
respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o 
singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant 
care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru 
partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească 
efectiv.

    ART. 188
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia 
de atribuire cerinţe privind situaţia economică şi financiară care sunt 
necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de 
capacitatea economică şi financiară necesară pentru a executa contractul 
sectorial/ acordul-cadru, şi pentru a fi protejată faţă de un eventual 
risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului.
    (2) Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite de 
entitatea contractantă pot viza elemente cum ar fi:
    a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o 
anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului 
sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate 
depăşi de două ori valoarea estimată a contractului sectorial sau, după 
caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se 
executa în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea 
estimată a celui mai mare contract subsecvent.
 (la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 188 , Paragraful 4 
, Sectiunea a 6-a , Capitolul V  a fost modificată de Punctul 32, 
Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari 
relevanţi, precum nivelul de lichiditate anuală;
    c) un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra de 
afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici poate depăşi limita 
prevăzută la alin. (2) lit. a) în cazuri temeinic justificate, precum cele 
legate de existenţa unor riscuri speciale aferente naturii lucrărilor, 
serviciilor sau produselor care fac obiectul contractului 
sectorial/acordului-cadru.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), entitatea contractantă indică în 
documentele achiziţiei principalele motive care justifică o astfel de 
cerinţă.

    ART. 189
    (1)  În cazul atribuirii contractelor sectoriale în executarea unui 
acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime 
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anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea 
maximă anticipată a contractelor  subsecvente ce urmează a se executa în 
acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a 
celui mai mare contract subsecvent.
 (la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 189 , Paragraful 4 , Sectiunea 
a 6-a , Capitolul V  a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2) În cazul unui sistem dinamic de achiziţii, nivelul cifrei de 
afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează 
la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente care urmează să 
fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.

    ART. 190
    (1) Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind 
situaţia economică şi financiară, de regulă, prin prezentarea, după caz, a 
unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente:
    a) declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este 
cazul, dovada asigurării de risc profesional;
    b) prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile 
financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este 
prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic;
    c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului
economic şi, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de 
activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 
exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau 
începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care 
informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.

    (2) În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul 
economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre 
informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1), operatorul economic 
este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin 
orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat.

    ART. 191 
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele 
achiziţiei criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională care 
sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici 
deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa 
contractul sectorial/acordul-cadru la un standard de calitate 
corespunzător. 
    (2) Criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite 
de entitatea contractantă pot viza în special existenţa unui nivel 
corespunzător de experienţă, prin raportare la contractele executate în 
trecut. 
    (3) În cazul procedurilor de atribuire a contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrări ori a contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru de produse care necesită lucrări sau 
operaţiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesională a 
operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa construcţia 
sau operaţiunile de instalare poate fi evaluată în funcţie de 
aptitudinile, competenţele, eficienţa, experienţa şi potenţialul acestora. 
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┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . INSTRUCTIUNI           2 19/04/2017 
    CAP. I 
    Dispoziţii generale 
    ART. 1 
    Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, atât 
prin anunţul de participare/de participare simplificat, cât şi prin 
documentaţia de atribuire, ca operatorul economic care participă la 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru să facă dovada capacităţii sale tehnice şi 
profesionale referitoare la experienţa în implementarea unui/unor 
contract/contracte similar/similare atât ca tip şi complexitate, cât şi 
din punctul de vedere al rezultatului/funcţionalităţii urmărite prin 
scopul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce se atribuie prin respectiva procedură. 
 
    ART. 2 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă stabileşte cerinţele minime de 
calificare şi selecţie precizate la art. 1, în corelare cu principiul 
proporţionalităţii, cu scopul de a obţine o confirmare că operatorii 
economici care demonstrează îndeplinirea respectivelor cerinţe au 
capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la bun 
sfârşit, în condiţiile de performanţă impuse prin caietul de sarcini, 
contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce 
urmează a fi atribuit. 
    (2) La stabilirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie, 
autorităţile/entităţile contractante vor ţine cont de aspecte precum: 
complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de 
achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează a 
fi încheiat, fără a se impune îndeplinirea unor condiţii ce nu prezintă 
relevanţă sau sunt disproporţionate în raport cu scopul menţionat la alin. 
(1). 
 
    ART. 3 
    (1) Atunci când stabileşte cerinţele minime de calificare şi selecţie 
referitoare la experienţa în implementarea/realizarea unui/unor 
contract/contracte sau unor activităţi similare, autoritatea/entitatea 
contractantă trebuie să ofere repere suficiente operatorilor economici 
interesaţi să participe la procedura de atribuire, pentru ca aceştia să 
poată determina nivelul de complexitate asociat cerinţei în cauză, prin 
corelare cu modul în care este descrisă, prin rezultatele aşteptate 
prevăzute de caietul de sarcini, complexitatea contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, 
precum şi modul în care poate fi demonstrată îndeplinirea respectivelor 
cerinţe. 
    (2) În sensul alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă: 
    a) va preciza ce înţelege prin produse/servicii/lucrări similare cu 
cele care fac obiectul viitorului contract de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru, făcându-se trimitere la informaţii 
ce privesc domeniul/tipologia în care se încadrează acestea şi/sau 
corelându-se cu scopul la care sunt utilizate; 
    b) va stabili plafonul valoric/cantitativ şi numărul de contracte prin 
care se poate atinge acest plafon. 
 
    (3) Nivelul impus în sensul alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mare 
decât: 
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    a) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, în situaţia în care 
se utilizează un reper valoric asociat cerinţei; 
    b) cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi 
furnizate/prestate/executate în baza contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează să fie atribuit, în 
situaţia în care cerinţa este formulată în termeni cantitativi sau prin 
raportare la anumiţi indicatori. 
 
    (4) Prin excepţie de la cele prevăzute la alin. (3), nivelul impus 
cerinţei privind experienţa similară poate depăşi plafoanele menţionate la 
lit. b) în situaţia în care demonstrarea capacităţii tehnice şi 
organizatorice a candidatului/ofertantului presupune, prin prisma 
obiectului contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, realizarea de către 
respectivul operator economic candidat/ofertant a unui număr mai mare de 
exerciţii aferente îndeplinirii unor activităţi/acţiuni similare, din 
punctul de vedere a complexităţii, cu contractul în cauză. Prin noţiunea 
de exerciţiu se înţelege derularea tuturor activităţilor aferente 
întregului proces necesar pentru obţinerea rezultatului final, respectiv 
îndeplinirea indicatorilor de performanţă ce descriu obiectivul urmărit. 
    NOTĂ: 
    În cazul în care se doreşte atribuirea unui contract având ca obiect 
realizarea unor obiective/activităţi cum ar fi, fără a se limita la: 
    - construcţii ce includ o componentă de proces tehnologic 
semnificativă din punctul de vedere al funcţionalităţii respectivei 
construcţii, de tipul staţiilor de epurare a apei uzate, centralelor de 
producere a energiei electrice şi altele asemenea; 
    - elaborarea unei/unor analize de impact/cost-beneficiu cu privire la 
implementarea unei politici publice/realizarea unei investiţii, 
    - management de proiect, contabilitate sau audit financiar, prezintă 
relevanţă, pentru demonstrarea capacităţii de a realiza viitorul contract, 
ducerea la îndeplinire a unui număr de cel puţin două asemenea exerciţii, 
similare ca anvergură/ complexitate. 
    În scopul înţelegerii anvergurii rezultatului ce trebuie îndeplinit, 
corelarea se face cu dimensiunea, complexitatea şi/sau tipologia în care 
se încadrează construcţia în cauză, obiectul analizei, respectiv 
operaţiunile cărora li se adresează activităţile exemplificate mai sus. 
    Exemplu bună practică: Obiectul contractului de lucrări, ce include 
inclusiv proiectarea acestora - „Realizarea unei staţii de epurare cu o 
capacitate aferentă unei populaţii echivalente (PE) de 30.000 locuitori". 
    Mod de formulare cerinţă de calificare referitoare la experienţa 
similară: 
    Ofertantul trebuie să furnizeze dovada finalizării execuţiei a 2 
staţii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum 10.000 PE 
fiecare, în cadrul unor contracte de tip proiectare şi execuţie. 
     
    În scopul înţelegerii complexităţii obiectivului de investiţii se vor 
considera similare staţiile de epurare cu o capacitate între 10.000 PE şi 
50.000 PE. 
 
 
    (5) Autoritatea/Entitatea contractantă nu poate solicita îndeplinirea 
cerinţei privind experienţa similară prin impunerea atât a unui nivel 
valoric, cât şi a unui nivel cantitativ, în situaţia în care prin aceste 
niveluri se urmăreşte acelaşi lucru, respectiv descrierea, dintr-o singură 
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perspectivă, a complexităţii respectivelor cerinţe, raportat la obiectul 
contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru 
ce urmează a fi atribuit. 
    Exemplu de practică defectuoasă: Utilizarea următoarei formulări 
pentru exprimarea cerinţei de calificare referitoare la experienţa în 
implementarea unor contracte/activităţi similare: „Prezentarea unui 
contract de lucrări în valoare de minimum «X» lei la nivelul căruia să se 
fi realizat minimum «Y» km/mp/tone/etc." 
    Exemplul de bună practică nr. 1: Experienţă similară formulată într-o 
procedură de atribuire având ca obiect contract de: „Construcţie centru de 
afaceri în municipiul X" - valoare estimată lucrări construcţie - 
35.000.000 lei, fără TVA. 
    Se vor prezenta informaţii aferente principalelor lucrări executate în 
ultimii 5 ani din care să reiasă că au fost executate lucrări similare în 
valoare cumulată de minimum 35.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a minimum 
un contract - maximum a 3 contracte. 
    Experienţa similară trebuie să privească lucrări de construcţii civile 
cel puţin din categoria de importanţă C, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    Pentru înţelegerea cerinţei, prin construcţii din categoria de 
importanţă C se va înţelege: „Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror 
neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură (cum ar 
fi clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri, construcţii 
industriale şi agrozootehnice; construcţii social-culturale care nu intră 
în categoriile de importanţă A şi B), sau construcţii cu caracteristici şi 
funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de 
cult, muzee de importanţă locală)". 
    Exemplul de bună practică nr. 2: Într-o procedură de licitaţie 
deschisă derulată în vederea atribuirii unui contract de lucrări având ca 
obiect „Construcţie drum expres între localităţile A şi B, în lungime de 
20 km, inclusiv lucrări de artă", cu o valoare estimată de 100.000.000 
lei, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi 
considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că: 
    - a realizat în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, 
lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei 
infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau 
utilităţii, în valoare de cel puţin 100.000.000 lei; şi 
    - a realizat în ultimii 5 ani un viaduct rutier sau de transport 
feroviar de cel puţin 100 m lungime în cadrul unuia dintre aceste 
contracte. 
    NOTĂ: 
    În scopul înţelegerii exemplului se consideră că următoarele premise 
descriu contextul în care se încadrează speţa: 
    - printre lucrările de artă ce fac obiectul viitorului contract se 
include un viaduct cu o lungime de 200 m; 
    - prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al 
unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau 
utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/ modernizare/reparaţii 
capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III 
de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include 
nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa 
III de complexitate se încadrează: drumuri expres şi drumuri naţionale 
europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, 
drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie. 
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    (6) În cazul unui acord-cadru, nivelul minim impus al experienţei 
similare se va raporta, ca regulă generală, cel mult la valoarea celui mai 
mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe 
durata acordului-cadru, aspectele prevăzute la alin. (4) aplicându-se după 
caz. 
    (7) În sensul prevederilor alin. (3) lit. a), stabilirea nivelului 
minim impus al experienţei similare se va face prin raportare la valoarea 
estimată fără valoarea opţiunilor suplimentare, dacă sunt aplicabile 
prevederile art. 104 alin. (8) şi art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, şi/sau 
art. 165 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv art. 117 alin. (3) şi art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale şi/sau art. 160 din Hotărârea Guvernului nr. 
394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 
nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (8) Dacă procedura de atribuire este împărţită pe loturi, plafonul ce 
poate fi stabilit pentru cerinţa de calificare referitoare la experienţa 
similară se va raporta la valoarea estimată sau cantităţile ce fac 
obiectul lotului pentru care se solicită experienţa similară, indiferent 
dacă lotul se atribuie prin semnarea unui contract de achiziţie 
publică/achiziţie sectorială sau unui acord-cadru, în acest ultim caz 
prevalând prevederile alin. (6). 
    (9) Nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai 
multe loturi să îndeplinească un nivel al experienţei similare provenit 
din cumularea cerinţelor aferente fiecărui lot, în situaţia în care 
respectivele cerinţe au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu 
aceleaşi repere. 
    NOTĂ: 
    În situaţia în care, într-o procedură de atribuire organizată pe 
loturi, un candidat/ofertant participă la mai multe dintre acestea, 
cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată 
îndeplinită pentru toate loturile la care a depus candidatură/ofertă dacă 
se respectă următoarele condiţii cumulative: 
    - îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa 
similară formulate în documentaţia de atribuire, pentru lotul la care 
această cerinţă a avut plafonul valoric sau cantitativ, după caz, cel mai 
mare; şi 
    - cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară, aferente 
loturilor respective, au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu 
aceleaşi repere. 
 
 
 
    ART. 4 
    Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind 
plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa similară, 
autoritatea/entitatea contractantă va menţiona în cadrul documentaţiei de 
atribuire cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul 
echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă 
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valută decât în lei. 
    Exemplu: Cursul mediu anual în lei/valută comunicat de Banca Naţională 
a României/Banca Centrală Europeană pentru fiecare an în parte (Pentru o 
evaluare unitară autoritatea/ entitatea contractantă va alege o singură 
instituţie pentru referinţă.) 
 
    ART. 5 
    (1) Nu se poate solicita demonstrarea experienţei similare prin 
furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări identice 
cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru care urmează a se atribui, pentru a nu se 
restrânge competiţia, fiind necesar să fie permise şi cele similare sau 
superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului. 
    (2) Autoritatea/Entitatea contractantă va explicita similaritatea 
obiectului contractului într-o manieră care să reflecte 
categoriile/tipurile de produse/servicii/lucrări de o complexitate 
comparabilă cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, utilizând 
o descriere generală, raportată la sectorul/domeniul în care se încadrează 
acesta. Se vor evita formulările de tipul „ofertantul a executat/prestat 
lucrări/servicii similare celor prevăzute în contract ......" sau „a 
furnizat produse care se încadrează în categoria/clasa CPV XXXXX". 
    Exemplul nr. 1: Contract având ca obiect - Servicii de verificare şi 
evaluare a cererilor de finanţare pentru programul operaţional X aferent 
implementării fondurilor europene nerambursabile; CPV utilizat 79419000-4 
- Servicii de consultanţă în domeniul evaluării. 
    Practică defectuoasă: Formulare restrictivă a cerinţei „prezentaţi 
experienţă în activităţi de verificare şi evaluare cereri de finanţare." 
    Bună practică: Demonstraţi că aţi mai prestat activităţi de 
consultanţă/asistenţă tehnică în domeniul accesării finanţărilor 
nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenţă tehnică în 
evaluarea proiectelor/cererilor de finanţare; asistenţă tehnică în 
elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente 
implementării fondurilor europene nerambursabile; asistenţă tehnică 
privind elaborarea cererilor de finanţare; asistenţă tehnică în evaluarea 
cererilor de rambursare şi altele asemenea. 
    Exemplul nr. 2: Contract având ca obiect - lucrări de amenajare 
parcare auto pe orizontală 
    Practică defectuoasă prin formulare restrictivă a cerinţei: prezentaţi 
experienţă în execuţia de lucrări de amenajare parcări auto, respectiv 
lucrări de terasamente, suprastructură, marcaje şi indicatoare pentru 
parcări, precum şi amenajare pentru scurgerea apelor. 
    Bună practică: demonstraţi experienţă în activităţi având ca obiect 
amenajarea teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de 
construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau 
de străzi, sau lucrări pentru realizarea de parcări similare din punctul 
de vedere al complexităţii cu cea care face obiectul achiziţiei. 
 
    (3) Experienţa similară nu trebuie să fie solicitată şi pentru 
activităţi secundare/accesorii, indiferent de ponderea valorică a acestora 
în obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, în condiţiile în care 
acestea nu afectează indicatorii de performanţă/nivelul calitativ ce 
caracterizează obiectul principal sau scopul respectivului contract. 
    NOTĂ: 
    Un caz particular îl reprezintă situaţia în care o activitate are o 

Pagina 125



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pondere valorică redusă în valoarea totală a contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru, dar influenţează 
performanţa asociată rezultatului acestuia prin faptul că stabileşte 
soluţia tehnică ce conduce la îndeplinirea indicatorilor de calitate şi 
performanţă, îl reprezintă proiectarea lucrărilor ce urmează a fi 
executate într-un contract de lucrări care include proiectarea şi execuţia 
acestora. 
    În acest caz, autoritatea/entitatea contractată formulează la nivelul 
fişei de date cerinţa referitoare la experienţa similară prin raportare la 
rezultatul ce trebuie obţinut la finalizarea contractului ce urmează a fi 
atribuit, respectiv solicitându-se demonstrarea finalizării execuţiei în 
ultimii 5 ani a unei construcţii similare în cadrul unui contract de 
lucrări de aceeaşi natură (ce a inclus proiectarea şi execuţia 
lucrărilor), rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut 
capacitatea de a gestiona construcţia unui obiectiv de investiţii similar 
pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de 
performanţă şi calitate. 
    Se vor avea în vedere raţionamentul descris la art. 14 alin. (2)-(3), 
exemplul aferent art. 3 alin. (4), precum şi faptul că, în contextul de 
mai sus, nu prezintă relevanţă că activitatea de proiectare a fost 
realizată în ultimii 3 ani, importantă fiind îndeplinirea indicatorilor de 
performanţă asociaţi obiectivului de investiţii, aspect ce nu poate fi 
demonstrat decât după punerea în operă a respectivului proiect tehnic. În 
consecinţă, cerinţa de calificare se formulează astfel încât să nu 
urmărească separat activităţile de proiectare, respectiv realizare a 
construcţiei, întrucât nu prezintă relevanţă, în acest context, elaborarea 
unui proiect tehnic care nu a fost implementat, ci demonstrarea că toate 
aceste activităţi au fost integrate într-un rezultat final, şi anume 
construcţia în sine, funcţională la parametrii stabiliţi ca referinţă. 
    Exemplu de practică defectuoasă: solicitarea demonstrării unei 
experienţe similare în realizarea de construcţii de drumuri sau realizarea 
de spaţii verzi în contextul unei proceduri pentru atribuirea unui 
contract având ca obiect „Construcţie bloc de locuinţe cu 8 etaje", 
motivat de faptul că în caietul de sarcini sunt incluse şi sistematizarea 
verticală, sub forma aleilor de acces, precum şi realizarea unor spaţii 
verzi. În exemplul prezentat, aleile sau spaţiile verzi sunt necesare, dar 
nu reprezintă obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit şi nu influenţează 
indicatorii de performanţă asociaţi acestuia, fiind doar parte a 
caracteristicilor constructive şi funcţionale. 
 
 
    ART. 6 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă are următoarele variante de 
formulare a cerinţei legate de numărul minim (un contract)/maxim de 
contracte, în relaţia cu un anumit nivel minim stabilit pentru experienţa 
similară, excepţia menţionată la art. 3 alin. (4) fiind aplicabilă după 
caz: 
    a) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror valoare a fost de minimum „X" lei (valoare ce nu depăşeşte, ca 
regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) la nivelul 
unui contract; 
    b) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror valoare cumulată a fost de minimum „X" lei (valoare ce nu depăşeşte, 
ca regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie 
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publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) 
la nivelul a maximum „X" contracte (număr stabilit de către 
autoritatea/entitatea contractantă); 
    c) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror valoare cumulată a fost de minimum „X" lei (valoare ce nu depăşeşte, 
ca regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/ acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) 
la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor 
economici; 
    d) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror cantitate a fost de minimum „X" buc./km/mp etc. (cantitate ce nu 
depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de produse/servicii/lucrări ce 
urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce va fi atribuit) la 
nivelul unui contract; 
    e) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror cantitate cumulată a fost de minimum „X" buc./km/mp etc. (cantitate 
ce nu depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de 
produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin 
contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce 
va fi atribuit) la nivelul a maximum „X" contracte (număr stabilit de 
către autoritatea/entitatea contractantă); 
    f) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror cantitate cumulată a fost de minimum „X" buc./km/mp etc. (cantitate 
ce nu depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de 
produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin 
contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce 
va fi atribuit) la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea 
operatorilor economici. 
 
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul aplicării procedurii 
simplificate prevăzute la art. 113 din Legea nr. 98/2016, cu completările 
ulterioare, respectiv art. 126 din Legea nr. 99/2016, 
autoritatea/entitatea contractantă va formula cerinţa de calificare 
referitoare la experienţa similară numai în variantele menţionate la alin. 
(1) lit. b), c), e) sau f), având în vedere că în cazul acestui tip de 
procedură de atribuire se poate invoca susţinerea unei terţe părţi pentru 
îndeplinirea plafonului aferent criteriului referitor la experienţa 
similară doar pentru maximum 50% din nivelul acestuia. 
    Exemplul de bună practică nr. 1 pentru formularea cerinţei de 
calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se 
caracteristici cantitative pentru contracte de servicii (în cazul 
contractelor în care există o relaţie directă între volumul resurselor 
necesare - date de intrare aferente implementării contractului şi 
rezultatul ce urmează a fi obţinut - date de ieşire): 
    Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect 
prestarea de „Servicii de curăţenie în interiorul clădirii cu destinaţie 
birouri - suprafaţă de curăţat 10.000 mp" ofertantul trebuie să facă 
dovada că a realizat în ultimii 3 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, 
servicii de curăţenie similare din punctul de vedere al complexităţii 
şi/sau utilităţii, pentru o suprafaţă de cel puţin 6.000 mp, aferentă unor 
clădiri cu utilizare similară din punctul de vedere al activităţii 
desfăşurate în clădirea respectivă. 
    NOTĂ: 
    La formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele 
situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii 
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economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de curăţenie 
interioară pentru spitale, caz în care cerinţa de calificare trebuie 
considerată îndeplinită deoarece serviciile de curăţenie asociate 
activităţii într-un asemenea context (unităţi sanitare/laboratoare etc.) 
sunt mult mai complexe decât cele de curăţenie aferente unei clădiri de 
birouri. 
    Exemplul de bună practică nr. 2 pentru formularea cerinţei de 
calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se 
caracteristici cantitative, pentru contracte de lucrări: 
    Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect execuţie 
lucrări de izolare termică blocuri de locuinţe pentru o arie utilă de 
50.000 mp, ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii 5 
ani, în cadrul a maximum 3 contracte, fie lucrări de reabilitare 
termică/izolare termică, în suprafaţă cumulată de minimum 30.000 mp, fie 
lucrări pentru partea de arhitectură aferentă unor clădiri civile cu o 
suprafaţă construită desfăşurată cumulată de cel puţin 30% (0,30*50.000 mp 
= 15.000 mp) din aria utilă menţionată mai sus. 
    În acest sens se vor prezenta în cadrul DUAE informaţii referitoare la 
principalele lucrări executate, făcându-se trimitere la 
certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie datate, 
semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un 
beneficiar privat) prin care se confirmă execuţia de lucrări similare 
pentru suprafaţa solicitată (pentru contractele de lucrări similare 
prezentate în vederea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară), 
din care să rezulte beneficiarul contractului; tipul lucrărilor executate; 
perioada în care s-a realizat contractul; suprafaţa - aria utilă (mp) pe 
care s-au executat lucrările similare. 
 
    NOTĂ: 
    În formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele 
situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii 
economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de construcţii clădiri 
civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora, contracte ce au 
inclus, pe lângă partea de lucrări de arhitectură (faţadele clădirilor - 
similare cu lucrările de reabilitare/izolarea termică), toate tipurile de 
activităţi aferente (cum ar fi lucrările la partea de structură a 
clădirilor). În această situaţie cerinţa de calificare trebuie considerată 
îndeplinită deoarece asemenea lucrări, ce au presupus realizarea tuturor 
activităţilor aferente (partea de arhitectură fiind numai una dintre 
acestea), sunt de o complexitate superioară celor de reabilitare 
termică/izolare termică. Nivelul asociat cerinţei formulate în corelaţie 
cu lucrările de arhitectură realizate în cadrul unor contracte de 
construcţii clădiri civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora a 
fost stabilit tot prin aplicarea principiului proporţionalităţii, pornind 
de la logica faptului că un operator economic ce a realizat lucrări de 
acest tip ar îndeplini cu dificultate, numai din lucrări de arhitectură, o 
suprafaţă egală cu cea aferentă cerinţei de calificare ce a fost formulată 
cu trimitere directă la lucrări de reabilitare termică/izolare termică. 
Prin urmare, s-a aplicat un coeficient de ponderare de 30% la suprafaţa 
construită desfăşurată cumulată a clădirilor pe care le-a construit, 
apreciindu-se astfel că se demonstrează şi capacitatea tehnică şi 
organizatorică necesare pentru gestionarea unei suprafeţe superioare în 
care să fie realizate lucrări mai puţin complexe (cele de 
reabilitare/izolare termică, similare cu partea de lucrări de arhitectură 
- faţadele clădirilor). 
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    Exemplul de bună practică nr. 3 pentru formularea cerinţei de 
calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se 
caracteristici cantitative, pentru contracte de furnizare: Într-o 
procedură având ca obiect atribuirea unui contract pentru furnizarea de 
microscoape pentru Spitalul „X", ofertantul trebuie să facă dovada că a 
mai furnizat în ultimii 3 ani echipamente de cercetare medicală sau 
cercetare de laborator, avându-se în vedere şi situaţia în care se 
prezintă la procedura de atribuire operatori economici care au îndeplinit 
contracte de furnizare a unor echipamente din acelaşi domeniu/sector, fără 
a fi comercializat neapărat acelaşi echipament cu cel ce urmează să fie 
achiziţionat. 
 
    (3) În vederea posibilităţii de formulare a cerinţei privind 
demonstrarea experienţei similare conform alin. (1) lit. a), 
autoritatea/entitatea contractantă va prezenta, în strategia de 
contractare, constrângerea autorităţii privind îndeplinirea nivelului 
valoric impus doar la nivelul unui singur contract, având în vedere că 
această condiţie poate fi limitativă în cazul operatorilor economici care 
pot îndeplini nivelul minim impus prin însumarea valorilor sau 
cantităţilor, după caz, ale produselor/serviciilor/lucrărilor 
furnizate/prestate/executate la nivelul a două sau mai multe contracte. 
    Exemplu: serviciile de proiectare aferente unor obiective de 
investiţii cu grad ridicat de complexitate, cum ar fi: centre de date, 
spitale, clădiri multifuncţionale etc. 
 
    (4) În cazul în care nu există o justificare în acest sens, 
autoritatea/entitatea contractantă va permite demonstrarea îndeplinirii 
nivelului minim valoric impus prin prezentarea de informaţii/documente 
care atestă furnizarea/prestarea/execuţia de produse/servicii/lucrări 
similare în valoare/cantitate cumulată de minim „X" lei, realizate în 
cadrul a cel mult „X" contracte, după caz, cu respectarea principiului 
proporţionalităţii. 
 
    ART. 7 
    (1) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la 
experienţa similară, autoritatea/entitatea contractantă trebuie să fie în 
măsură să motiveze aceste cerinţe, precum şi necesitatea solicitării 
acestora în raport cu natura şi anvergura contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, 
în cadrul strategiei de contractare. Prin intermediul acesteia vor fi 
prezentate argumentele pentru care un operator economic ce nu îndeplineşte 
nivelul de complexitate asociat cerinţei de către autoritatea/entitatea 
contractantă sau nu îl poate atinge prin numărul de contracte impus nu ar 
avea capabilităţile necesare pentru a duce la bun sfârşit contractul ce 
urmează a fi atribuit. 
    (2) Încadrarea în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 3 alin. 
(4), în care este posibil ca valoarea/cantitatea 
produselor/serviciilor/lucrărilor furnizate/prestate/executate la nivelul 
a mai multe contracte să depăşească valoarea estimată/ cantitatea 
contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru 
ce urmează a fi atribuit, se argumentează la nivelul strategiei de 
contractare pe baza specificului şi particularităţilor acestuia. 
 
    CAP. II 
    Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul 
contractelor de achiziţii de produse 
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    ART. 8 
    (1) Este considerată restrictivă formularea de către 
autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa 
similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de 
furnizare semnat(e)/încheiat(e)/ început(e) strict în ultimii 3 ani, din 
considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi 
semnat/ încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 
ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada 
solicitată. 
    (2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie 
referitoare la prezentarea unui contract de achiziţie publică de produse 
similare finalizat în ultimii 3 ani devine restrictivă din considerentul 
că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de 
contract şi să furnizeze asemenea produse fără să fi finalizat contractul, 
în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei 
solicitate. Respectivul ofertant poate invoca pentru dovedirea experienţei 
similare partea de contract executată până la momentul solicitării, cu 
condiţia ca produsele prezentate să fie recepţionate. 
    (3) Cerinţa de calificare trebuie să se refere la produsele livrate 
şi, dacă este cazul, instalate de către un operator economic la un 
beneficiar, solicitându-se dovedirea faptului că au fost recepţionate în 
cadrul perioadei de 3 ani calculată conform art. 13. 
    (4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate 
contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al 
concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi 
privind furnizarea de produse similare într-o perioadă mai mare de 3 ani, 
în situaţii cum ar fi cea în care la nivelul pieţei de profil relevante se 
înregistrează o cerere mică pentru asemenea produse şi/sau aceasta apare 
la intervale mari de timp datorită nivelului ridicat de tehnologizare 
şi/sau specializare, faptului că acestea se încadrează într-un segment de 
nişă sau au un ciclu lung de fabricaţie. 
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul 
strategiei de contractare. 
 
    CAP. III 
    Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul 
contractelor de servicii 
    ART. 9 
    (1) Este considerată restrictivă formularea de către 
autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa 
similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de 
servicii semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 3 ani, din 
considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi 
semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 
ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada 
solicitată. 
    (2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie 
referitoare la prezentarea unui contract similar de prestare servicii, 
finalizat în ultimii 3 ani, devine restrictivă din considerentul că există 
posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi 
să presteze asemenea servicii fără să fi finalizat contractul, în aşa fel 
încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, 
respectivul ofertant putând invoca, pentru dovedirea experienţeisimilare, 
partea de contract prestată până la momentul solicitării, cu condiţia ca 
serviciile prezentate să fie duse la bun sfârşit. 
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    (3) Cerinţa de calificare se va formula făcându-se referire la 
activităţi/servicii duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de 3 ani 
calculată conform art. 13, prin această sintagmă înţelegându-se: 
    a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul 
contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită 
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca 
rezultat independent; 
    b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării 
nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de 
notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC. 
 
    (4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate 
contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al 
concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi 
privind prestarea de servicii similare într-o perioadă mai mare de 3 ani, 
în situaţia în care la nivelul pieţei de profil relevante se înregistrează 
o cerere mică pentru asemenea servicii şi/sau aceasta apare la intervale 
mari de timp datorită nivelului ridicat al competenţelor necesare pentru 
prestarea serviciilor în cauză şi/sau specificitatea acestora, faptului că 
acestea se încadrează într-un segment de nişă sau implică perioada lungă 
de timp pentru obţinerea rezultatelor prestării serviciilor. 
    Exemplu: 
    - Studii de fezabilitate ce cuprind activitatea de elaborare a 
analizei cost-beneficiu pentru proiecte de complexitate ridicată ce 
privesc infrastructura rutieră/cale ferată, apă şi apă uzată, gestionarea 
deşeurilor etc. 
    - Servicii de realizare a unor studii/analize de complexitate ridicată 
ce privesc realizarea şi implementarea unor documente strategice cum ar fi 
Master planul general de transport sau alte strategii de dezvoltare la 
nivel macroeconomic. 
 
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul 
strategiei de contractare. 
 
    CAP. IV 
    Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul 
contractelor de lucrări 
    ART. 10 
    Documentele-suport solicitate de autoritatea/ entitatea contractantă 
în vederea demonstrării experienţei similare de către ofertantul clasat pe 
primul loc ca urmare a aplicării criteriului de atribuire ofertelor 
admisibile, respectiv candidaţii selectaţi ca urmare a aplicării 
criteriilor de preselecţie în cazul procedurilor cu mai multe etape, 
trebuie să fie relevante, putându-se solicita procese-verbale de recepţie 
întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia 
lucrărilor şi, după caz, cel mult extrase din contract, fără a se solicita 
contractul integral. 
 
    ART. 11 
    (1) Este considerată restrictivă formularea de către 
autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa 
similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de 
lucrări semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 5 ani, din 
considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi 
semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 5 

Pagina 131



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada 
solicitată. 
    (2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie 
referitoare la prezentarea unui contract similar de execuţie lucrări 
finalizat în ultimii 5 ani devine restrictivă din considerentul că există 
posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi 
să execute asemenea lucrări fără să fi finalizat contractul, în aşa fel 
încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, 
respectivul ofertant putând invoca pentru dovedirea experienţei similare 
partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiţia ca 
lucrările prezentate să fie duse la bun sfârşit. 
    (3) Cerinţa de calificare se va formula făcându-se referire la lucrări 
duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de 5 ani calculată conform art. 
13, prin această sintagmă înţelegându-se: 
    a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-
verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi 
tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau 
    b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea 
lucrărilor; sau 
    c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. 
 
    (4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate 
contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al 
concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi 
privind execuţia de lucrări similare care să fie finalizate într-o 
perioadă mai mare de 5 ani, în situaţia în care la nivelul pieţei de 
profil relevante se înregistrează o cerere mică pentru asemenea lucrări 
şi/sau aceasta apar la intervale mari de timp datorită specificul 
obiectului contractului ce presupune o complexitate ridicată a procesului 
de implementare care necesită etape succesive şi, deci, timp îndelungat. 
    Exemple: obiective de investiţii aferente infrastructurii de transport 
transeuropean situate pe reţeaua de transport (TEN-T) Centrală (Core) şi 
Globală (Comprehensive), astfel cum este aceasta definită de prevederile 
art. 9 alin. (1) şi ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport 
şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, cum ar fi, fără a se limita la: 
construcţii de autostrăzi; infrastructură de cale ferată. 
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul 
strategiei de contractare. 
 
    CAP. V 
    Modalităţi de îndeplinire/demonstrare şi evaluare a experienţei 
similare 
    ART. 12 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă menţionează la nivelul fişei de 
date a achiziţiei faptul că pentru îndeplinirea cerinţei privind 
experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat 
de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu 
informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor 
valorice/cantitative impuse pentru cerinţa în cauză. 
    (2) Autoritatea/Entitatea contractantă menţionează explicit în fişa de 
date a achiziţiei modul de completare a DUAE, astfel încât să poată fi 
asigurată o abordare unitară a candidaţilor/ofertanţilor, precum şi pentru 
facilitarea activităţii comisiei de evaluare. 
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    NOTĂ: 
    Se va indica în fişa de date a achiziţiei faptul că la nivelul DUAE 
trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: 
numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, 
beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul 
documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru 
care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. 
    În situaţia în care, în aplicarea prevederilor Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) nr. 7/2016 al Comisiei, autorităţile/entităţile 
contractante consideră oportună solicitarea ca DUAE să fie depus, ca 
dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu 
asumarea într-un singur loc, la nivel general, a acestui aspect, va aduce 
precizări, în acest sens, la nivelul fişei de date a achiziţiei, urmând a 
solicita prezentarea de documente-suport doar operatorilor economici 
menţionaţi la alin. (3). 
 
    (3) Autoritatea/Entitatea contractantă precizează la nivelul fişei de 
date a achiziţiei faptul că pentru contractele de achiziţie 
publică/sectorială doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea 
criteriului de atribuire ofertelor admisibile, face dovada îndeplinirii 
cerinţei privind experienţa similară prin prezentarea documentelor 
justificative, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, 
situaţie în care documentele justificative sunt solicitate înainte de 
transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi. 
    (4) Autoritatea/Entitatea contractantă nu va îngrădi dreptul 
operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/ prestarea 
serviciilor prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o 
autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum şi dreptul 
de a demonstra execuţia de lucrări prin orice tip de certificat sau 
document de bună execuţie. 
    (5) Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa 
inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/ lucrărilor care 
fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru 
confirmarea celor prezentate de ofertant, o clauză în acest sens trebuind 
să fie introdusă în documentaţia de atribuire, respectiv în fişa de date a 
achiziţiei. 
    (6) Documentele prin care operatorii economici menţionaţi la alin. (3) 
pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a 
se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: 
    - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care leau 
îndeplinit; 
    - certificate de predare-primire; 
    - recomandări; 
    - procese-verbale de recepţie; 
    - certificări de bună execuţie; 
    - certificate constatatoare. 
 
 
    ART. 13 
    (1) Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează în 
oricare dintre următoarele variante: 
    a) prin raportare la data publicării anunţului de participare/de 
participare simplificat, în condiţiile în care, prin prevederile art. 12 
din Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, respectiv art. 17 din 
Legea nr. 99/2016 este stabilit că valoarea estimată trebuie să fie 
valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de 

Pagina 133



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

participare/de participare simplificat, iar nivelul experienţei similare 
se raportează la complexitatea contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, dată de 
această valoare sau de cantităţile aferente, care, prin înmulţire cu 
preţurile unitare aplicabile, relevă valoarea estimată a achiziţiei, 
rezultând că nivelul cerinţelor privind experienţa similară trebuie să fie 
valabil la momentul publicării în SEAP a anunţului de participare/de 
participare simplificat; sau 
    b) prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de 
autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/de 
participare simplificat, care este calculată prin aplicarea prevederilor 
legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între 
data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor; sau 
    c) prin raportare la oricare moment din întreaga durată disponibilă 
între cele două termene menţionate la lit. a) şi b). 
 
    (2) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă optează pentru 
calcularea termenului de raportare a experienţei similare în conformitate 
cu prevederile alin. (1) lit. b), dar este nevoită, indiferent de motive, 
să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea 
candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita 
inferioară a perioadei de 3/5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă 
decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi 
operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă 
similară în intervalul de timp nou rezultat. 
    NOTĂ: 
    Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea 
candidaturilor/ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu pot 
conduce în mod automat la respingerea unui candidat/ofertant pe motiv că 
experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 3/5 ani 
raportate la noua dată-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, atât 
timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare/de 
participare simplificat, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta 
solicitată. 
 
 
    (3) În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are 
obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă 
recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să 
ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului 
document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un 
livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se 
elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de 
servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul 
de timp urmărit. 
 
    ART. 14 
    (1) În situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini 
cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a 
se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte 
comune sau poate invoca susţinerea unor terţi, caz în care experienţa 
similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului. 
    (2) În situaţia în care se solicită îndeplinirea cerinţei prin 
prezentarea unui singur contract, conform prevederilor art. 6 alin. (1) 
lit. a), cerinţa va fi îndeplinită în situaţia în care asocierea 
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respectivă, care participă la procedură, a îndeplinit un asemenea 
contract. 
    Exemplu: Dacă autoritatea/entitatea contractantă a solicitat, în 
cuprinsul documentaţiei de atribuire, prezentarea unui singur contract în 
valoare de minimum 1.000.000 lei, iar asocierea formată din operatorii 
economici A şi B prezintă, ca experienţă similară, un contract în valoare 
de 1.100.000 lei, realizat în comun de respectivii operatori economici A 
şi B, acest lucru conduce la îndeplinirea cerinţei în discuţie. 
 
    (3) Cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră 
îndeplinită: 
    a) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva 
experienţă, a avut calitatea de antreprenor general în contractul 
prezentat drept experienţă similară, indiferent dacă acesta a avut 
subcontractori, urmând a fi luată în calcul întreaga valoare a 
respectivului contract (deoarece antreprenorul general a avut răspunderea 
ducerii la îndeplinire a contractului în cauză); 
    b) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva 
experienţă, a realizat lucrări/activităţi în calitate de subcontractant în 
contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor 
general, cu condiţia ca respectivele lucrări/activităţi să fie confirmate 
de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că 
respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. 
    NOTA Nr. 1: 
    În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere 
formată din 2 operatori economici, ce prezintă fiecare acelaşi contract 
pentru îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, în cadrul 
acesteia unul fiind antreprenor general, iar celălalt subcontractant, se 
va lua în calcul valoarea lucrărilor/activităţilor contractului în cauză 
prezentat de antreprenorul general, pentru a nu dubla suma şi a crea un 
avantaj nejustificat ofertantului în cauză. 
    NOTA Nr. 2: 
    În situaţia în care un operator economic participă la procedura de 
atribuire singur sau în asociere cu alt (alţi) operator(i) economic(i) şi 
prezintă pentru îndeplinirea cerinţei de calificare un contract ce a fost 
realizat într-o asociere (alta decât cea în care participă acum), vor fi 
avute în vedere de către comisia de evaluare următoarele repere în luarea 
deciziei cu privire la admisibilitatea în raport cu experienţa similară: 
    A. În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită 
în corelaţie cu un plafon valoric (valoare monetară): 
    A.1. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca 
referinţă erau responsabili, fiecare, pentru anumite activităţi/lucrări, 
atunci întreaga valoare a activităţii respective va fi considerată ca 
fiind atribuită acelui membru care a avut-o în responsabilitate. 
 
    Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B 
într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, în care 
operatorul economic A a fost responsabil pentru construcţia unui viaduct, 
în valoare de 30.000.000 lei, şi operatorul economic B pentru restul. 
Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea 
cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează: - 
pentru operatorul economic A: viaduct autostradă în valoare de 30.000.000 
lei; 
    - pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare 
de 70.000.000 lei. 
    A.2. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca 
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referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului, punând 
resursele lor în comun, atunci se va considera că fiecare membru al 
asocierii a executat un contract având valoarea aferentă procentului său 
de participare în asocierea respectivă. 
 
    Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B 
într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, fără ca 
fiecare în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor 
anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi 
individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către 
cei 2 asociaţi prin cumularea resurselor acestora. Procentele de asociere 
au fost: operatorul economic A - 55% şi operatorul economic B - 45%. 
Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea 
cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează: 
    - pentru operatorul economic A: construcţie de autostradă în valoare 
de 55.000.000 lei; 
    - pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare 
de 45.000.000 lei. 
    B. În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită 
în corelaţie cu un plafon cantitativ: 
    B.1. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca 
referinţă erau responsabili, fiecare în parte, pentru anumite 
activităţi/lucrări, aşa cum rezultă din acordul de asociere dintre aceştia 
sau orice alt document echivalent, atunci întreaga cantitate aferentă 
activităţii respective va fi considerată ca fiind atribuită acelui membru 
care a avut-o în responsabilitate. 
 
    Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B 
într-un contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o 
capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic A era 
responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul economic B 
pentru implementarea procesului tehnologic. 
    Operatorul economic C a fost asociat cu operatorul economic D într-un 
contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o 
capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic C a 
fost responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul 
economic D pentru implementarea procesului tehnologic. 
    În situaţia în care, la procedura de atribuire, operatorul economic A 
vine în asociere cu operatorul economic D, activităţile realizate de 
aceşti 2 operatori economici, în cadrul celor două contracte distincte, în 
care au fost implicaţi fiecare în parte, vor fi recunoscute, raportat la 
această asociere, ca echivalente cu realizarea unui singur contract 
întreg. Această logică nu se aplică în situaţia în care, la procedura de 
atribuire, operatorul economic A vine în asociere cu operatorul economic 
C. 
    B.2. Dacă membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca 
referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului fără ca fiecare 
în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor 
anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi 
individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către 
asociaţi prin cumularea resurselor acestora, aşa cum rezultă din acordul 
de asociere dintre aceştia sau orice alt document echivalent, atunci se va 
considera că fiecare membru al asocierii, cu un procent egal sau mai mare 
de 40% din asocierea respectivă, a executat întregul contract. Contractul 
nu va fi considerat ca relevant pentru membrii asocierii care au fiecare 
un procent mai mic de 40% din asocierea respectivă. 
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    Exemplu: Operatorii economici A şi B au fost asociaţi într-un contract 
de proiectare a unui pod de 500 de metri, ce este prezentat pentru 
îndeplinirea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară. 
Cei 2 asociaţi au realizat contractul în comun, fără ca vreunul să fie 
responsabil de vreo activitate anume în parte. Din acordul de asociere 
rezultă că asociere era după cum urmează: operatorul economic A - 57% şi 
operatorul economic B - 43%. Astfel, contractul respectiv va fi considerat 
ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa 
similară după cum urmează: în situaţia în care cerinţa de calificare se 
referă la proiectarea unui pod de o lungime de peste „x" metri: -- pentru 
operatorul economic A: proiectarea unui pod de 500 de metri; - pentru 
operatorul economic B: proiectarea unui pod de 500 de metri. 
    NOTĂ: 
    În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere 
formată din 2 operatori economici care prezintă fiecare, pentru 
îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, acelaşi 
contract, realizat în conformitate cu cele prezentate în cazul B.2, se va 
lua în calcul o singură dată cantitatea de lucrări/activităţi aferentă 
contractului respectiv (pentru a nu dubla suma şi a crea un avantaj 
nejustificat ofertantului în cauză). 
 
 
    CAP. VI 
    Dispoziţii finale 
    ART. 15 
    Exemplele şi notele care se regăsesc precizate în prezenta 
instrucţiune nu au un caracter limitativ în practica în domeniu, logica ce 
a stat la baza formulării acestor exemple, aşa cum rezultă din 
explicaţiile asociate, prevalând în faţa exemplului propriu-zis. 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 192
    Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind 
capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea, după caz, a unora 
sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente:
    a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă 
cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru 
lucrările cele mai importante; atunci când este necesar în scopul 
asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, entitatea contractantă 
poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu 
mai mult de 5 ani în urmă;
    b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a 
principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel 
mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor 
publici sau privaţi; atunci când este necesar în scopul asigurării unui 
nivel corespunzător de concurenţă, entitatea contractantă poate stabili că 
sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau 
servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă; 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . INSTRUCTIUNI           2 19/04/2017 
    CAP. I 
     
    Dispoziţii generale 
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    ART. 1 
    Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, atât 
prin anunţul de participare/de participare simplificat, cât şi prin 
documentaţia de atribuire, ca operatorul economic care participă la 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru să facă dovada capacităţii sale tehnice şi 
profesionale referitoare la experienţa în implementarea unui/unor 
contract/contracte similar/similare atât ca tip şi complexitate, cât şi 
din punctul de vedere al rezultatului/funcţionalităţii urmărite prin 
scopul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce se atribuie prin respectiva procedură. 
 
    ART. 2 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă stabileşte cerinţele minime de 
calificare şi selecţie precizate la art. 1, în corelare cu principiul 
proporţionalităţii, cu scopul de a obţine o confirmare că operatorii 
economici care demonstrează îndeplinirea respectivelor cerinţe au 
capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la bun 
sfârşit, în condiţiile de performanţă impuse prin caietul de sarcini, 
contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce 
urmează a fi atribuit. 
    (2) La stabilirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie, 
autorităţile/entităţile contractante vor ţine cont de aspecte precum: 
complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de 
achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează a 
fi încheiat, fără a se impune îndeplinirea unor condiţii ce nu prezintă 
relevanţă sau sunt disproporţionate în raport cu scopul menţionat la alin. 
(1). 
 
    ART. 3 
    (1) Atunci când stabileşte cerinţele minime de calificare şi selecţie 
referitoare la experienţa în implementarea/realizarea unui/unor 
contract/contracte sau unor activităţi similare, autoritatea/entitatea 
contractantă trebuie să ofere repere suficiente operatorilor economici 
interesaţi să participe la procedura de atribuire, pentru ca aceştia să 
poată determina nivelul de complexitate asociat cerinţei în cauză, prin 
corelare cu modul în care este descrisă, prin rezultatele aşteptate 
prevăzute de caietul de sarcini, complexitatea contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, 
precum şi modul în care poate fi demonstrată îndeplinirea respectivelor 
cerinţe. 
    (2) În sensul alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă: 
    a) va preciza ce înţelege prin produse/servicii/lucrări similare cu 
cele care fac obiectul viitorului contract de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru, făcându-se trimitere la informaţii 
ce privesc domeniul/tipologia în care se încadrează acestea şi/sau 
corelându-se cu scopul la care sunt utilizate; 
    b) va stabili plafonul valoric/cantitativ şi numărul de contracte prin 
care se poate atinge acest plafon. 
 
    (3) Nivelul impus în sensul alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mare 
decât: 
    a) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, în situaţia în care 
se utilizează un reper valoric asociat cerinţei; 
    b) cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi 
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furnizate/prestate/executate în baza contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează să fie atribuit, în 
situaţia în care cerinţa este formulată în termeni cantitativi sau prin 
raportare la anumiţi indicatori. 
 
    (4) Prin excepţie de la cele prevăzute la alin. (3), nivelul impus 
cerinţei privind experienţa similară poate depăşi plafoanele menţionate la 
lit. b) în situaţia în care demonstrarea capacităţii tehnice şi 
organizatorice a candidatului/ofertantului presupune, prin prisma 
obiectului contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, realizarea de către 
respectivul operator economic candidat/ofertant a unui număr mai mare de 
exerciţii aferente îndeplinirii unor activităţi/acţiuni similare, din 
punctul de vedere a complexităţii, cu contractul în cauză. Prin noţiunea 
de exerciţiu se înţelege derularea tuturor activităţilor aferente 
întregului proces necesar pentru obţinerea rezultatului final, respectiv 
îndeplinirea indicatorilor de performanţă ce descriu obiectivul urmărit. 
    NOTĂ: 
    În cazul în care se doreşte atribuirea unui contract având ca obiect 
realizarea unor obiective/activităţi cum ar fi, fără a se limita la: 
    - construcţii ce includ o componentă de proces tehnologic 
semnificativă din punctul de vedere al funcţionalităţii respectivei 
construcţii, de tipul staţiilor de epurare a apei uzate, centralelor de 
producere a energiei electrice şi altele asemenea; 
    - elaborarea unei/unor analize de impact/cost-beneficiu cu privire la 
implementarea unei politici publice/realizarea unei investiţii, 
    - management de proiect, contabilitate sau audit financiar, prezintă 
relevanţă, pentru demonstrarea capacităţii de a realiza viitorul contract, 
ducerea la îndeplinire a unui număr de cel puţin două asemenea exerciţii, 
similare ca anvergură/ complexitate. 
    În scopul înţelegerii anvergurii rezultatului ce trebuie îndeplinit, 
corelarea se face cu dimensiunea, complexitatea şi/sau tipologia în care 
se încadrează construcţia în cauză, obiectul analizei, respectiv 
operaţiunile cărora li se adresează activităţile exemplificate mai sus. 
    Exemplu bună practică: Obiectul contractului de lucrări, ce include 
inclusiv proiectarea acestora - „Realizarea unei staţii de epurare cu o 
capacitate aferentă unei populaţii echivalente (PE) de 30.000 locuitori". 
    Mod de formulare cerinţă de calificare referitoare la experienţa 
similară: 
    Ofertantul trebuie să furnizeze dovada finalizării execuţiei a 2 
staţii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum 10.000 PE 
fiecare, în cadrul unor contracte de tip proiectare şi execuţie. 
     
    În scopul înţelegerii complexităţii obiectivului de investiţii se vor 
considera similare staţiile de epurare cu o capacitate între 10.000 PE şi 
50.000 PE. 
 
    (5) Autoritatea/Entitatea contractantă nu poate solicita îndeplinirea 
cerinţei privind experienţa similară prin impunerea atât a unui nivel 
valoric, cât şi a unui nivel cantitativ, în situaţia în care prin aceste 
niveluri se urmăreşte acelaşi lucru, respectiv descrierea, dintr-o singură 
perspectivă, a complexităţii respectivelor cerinţe, raportat la obiectul 
contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru 
ce urmează a fi atribuit. 
    Exemplu de practică defectuoasă: Utilizarea următoarei formulări 
pentru exprimarea cerinţei de calificare referitoare la experienţa în 
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implementarea unor contracte/activităţi similare: „Prezentarea unui 
contract de lucrări în valoare de minimum «X» lei la nivelul căruia să se 
fi realizat minimum «Y» km/mp/tone/etc." 
    Exemplul de bună practică nr. 1: Experienţă similară formulată într-o 
procedură de atribuire având ca obiect contract de: „Construcţie centru de 
afaceri în municipiul X" - valoare estimată lucrări construcţie - 
35.000.000 lei, fără TVA. 
    Se vor prezenta informaţii aferente principalelor lucrări executate în 
ultimii 5 ani din care să reiasă că au fost executate lucrări similare în 
valoare cumulată de minimum 35.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a minimum 
un contract - maximum a 3 contracte. 
    Experienţa similară trebuie să privească lucrări de construcţii civile 
cel puţin din categoria de importanţă C, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    Pentru înţelegerea cerinţei, prin construcţii din categoria de 
importanţă C se va înţelege: „Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror 
neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură (cum ar 
fi clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri, construcţii 
industriale şi agrozootehnice; construcţii social-culturale care nu intră 
în categoriile de importanţă A şi B), sau construcţii cu caracteristici şi 
funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de 
cult, muzee de importanţă locală)". 
    Exemplul de bună practică nr. 2: Într-o procedură de licitaţie 
deschisă derulată în vederea atribuirii unui contract de lucrări având ca 
obiect „Construcţie drum expres între localităţile A şi B, în lungime de 
20 km, inclusiv lucrări de artă", cu o valoare estimată de 100.000.000 
lei, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi 
considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că: 
    - a realizat în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, 
lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei 
infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau 
utilităţii, în valoare de cel puţin 100.000.000 lei; şi 
    - a realizat în ultimii 5 ani un viaduct rutier sau de transport 
feroviar de cel puţin 100 m lungime în cadrul unuia dintre aceste 
contracte. 
    NOTĂ: 
    În scopul înţelegerii exemplului se consideră că următoarele premise 
descriu contextul în care se încadrează speţa: 
    - printre lucrările de artă ce fac obiectul viitorului contract se 
include un viaduct cu o lungime de 200 m; 
    - prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al 
unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau 
utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/ modernizare/reparaţii 
capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III 
de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include 
nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa 
III de complexitate se încadrează: drumuri expres şi drumuri naţionale 
europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, 
drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie. 
 
    (6) În cazul unui acord-cadru, nivelul minim impus al experienţei 
similare se va raporta, ca regulă generală, cel mult la valoarea celui mai 
mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe 
durata acordului-cadru, aspectele prevăzute la alin. (4) aplicându-se după 
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caz. 
    (7) În sensul prevederilor alin. (3) lit. a), stabilirea nivelului 
minim impus al experienţei similare se va face prin raportare la valoarea 
estimată fără valoarea opţiunilor suplimentare, dacă sunt aplicabile 
prevederile art. 104 alin. (8) şi art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, şi/sau 
art. 165 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv art. 117 alin. (3) şi art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale şi/sau art. 160 din Hotărârea Guvernului nr. 
394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 
nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (8) Dacă procedura de atribuire este împărţită pe loturi, plafonul ce 
poate fi stabilit pentru cerinţa de calificare referitoare la experienţa 
similară se va raporta la valoarea estimată sau cantităţile ce fac 
obiectul lotului pentru care se solicită experienţa similară, indiferent 
dacă lotul se atribuie prin semnarea unui contract de achiziţie 
publică/achiziţie sectorială sau unui acord-cadru, în acest ultim caz 
prevalând prevederile alin. (6). 
    (9) Nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai 
multe loturi să îndeplinească un nivel al experienţei similare provenit 
din cumularea cerinţelor aferente fiecărui lot, în situaţia în care 
respectivele cerinţe au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu 
aceleaşi repere. 
    NOTĂ: 
    În situaţia în care, într-o procedură de atribuire organizată pe 
loturi, un candidat/ofertant participă la mai multe dintre acestea, 
cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată 
îndeplinită pentru toate loturile la care a depus candidatură/ofertă dacă 
se respectă următoarele condiţii cumulative: 
    - îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa 
similară formulate în documentaţia de atribuire, pentru lotul la care 
această cerinţă a avut plafonul valoric sau cantitativ, după caz, cel mai 
mare; şi 
    - cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară, aferente 
loturilor respective, au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu 
aceleaşi repere. 
 
 
    ART. 4 
    Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind 
plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa similară, 
autoritatea/entitatea contractantă va menţiona în cadrul documentaţiei de 
atribuire cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul 
echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă 
valută decât în lei. 
    Exemplu: Cursul mediu anual în lei/valută comunicat de Banca Naţională 
a României/Banca Centrală Europeană pentru fiecare an în parte (Pentru o 
evaluare unitară autoritatea/ entitatea contractantă va alege o singură 
instituţie pentru referinţă.) 
 
    ART. 5 
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    (1) Nu se poate solicita demonstrarea experienţei similare prin 
furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări identice 
cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru care urmează a se atribui, pentru a nu se 
restrânge competiţia, fiind necesar să fie permise şi cele similare sau 
superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului. 
    (2) Autoritatea/Entitatea contractantă va explicita similaritatea 
obiectului contractului într-o manieră care să reflecte 
categoriile/tipurile de produse/servicii/lucrări de o complexitate 
comparabilă cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, utilizând 
o descriere generală, raportată la sectorul/domeniul în care se încadrează 
acesta. Se vor evita formulările de tipul „ofertantul a executat/prestat 
lucrări/servicii similare celor prevăzute în contract ......" sau „a 
furnizat produse care se încadrează în categoria/clasa CPV XXXXX". 
    Exemplul nr. 1: Contract având ca obiect - Servicii de verificare şi 
evaluare a cererilor de finanţare pentru programul operaţional X aferent 
implementării fondurilor europene nerambursabile; CPV utilizat 79419000-4 
- Servicii de consultanţă în domeniul evaluării. 
    Practică defectuoasă: Formulare restrictivă a cerinţei „prezentaţi 
experienţă în activităţi de verificare şi evaluare cereri de finanţare." 
    Bună practică: Demonstraţi că aţi mai prestat activităţi de 
consultanţă/asistenţă tehnică în domeniul accesării finanţărilor 
nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenţă tehnică în 
evaluarea proiectelor/cererilor de finanţare; asistenţă tehnică în 
elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente 
implementării fondurilor europene nerambursabile; asistenţă tehnică 
privind elaborarea cererilor de finanţare; asistenţă tehnică în evaluarea 
cererilor de rambursare şi altele asemenea. 
    Exemplul nr. 2: Contract având ca obiect - lucrări de amenajare 
parcare auto pe orizontală 
    Practică defectuoasă prin formulare restrictivă a cerinţei: prezentaţi 
experienţă în execuţia de lucrări de amenajare parcări auto, respectiv 
lucrări de terasamente, suprastructură, marcaje şi indicatoare pentru 
parcări, precum şi amenajare pentru scurgerea apelor. 
    Bună practică: demonstraţi experienţă în activităţi având ca obiect 
amenajarea teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de 
construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau 
de străzi, sau lucrări pentru realizarea de parcări similare din punctul 
de vedere al complexităţii cu cea care face obiectul achiziţiei. 
 
    (3) Experienţa similară nu trebuie să fie solicitată şi pentru 
activităţi secundare/accesorii, indiferent de ponderea valorică a acestora 
în obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, în condiţiile în care 
acestea nu afectează indicatorii de performanţă/nivelul calitativ ce 
caracterizează obiectul principal sau scopul respectivului contract. 
    NOTĂ: 
    Un caz particular îl reprezintă situaţia în care o activitate are o 
pondere valorică redusă în valoarea totală a contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru, dar influenţează 
performanţa asociată rezultatului acestuia prin faptul că stabileşte 
soluţia tehnică ce conduce la îndeplinirea indicatorilor de calitate şi 
performanţă, îl reprezintă proiectarea lucrărilor ce urmează a fi 
executate într-un contract de lucrări care include proiectarea şi execuţia 
acestora. 
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    În acest caz, autoritatea/entitatea contractată formulează la nivelul 
fişei de date cerinţa referitoare la experienţa similară prin raportare la 
rezultatul ce trebuie obţinut la finalizarea contractului ce urmează a fi 
atribuit, respectiv solicitându-se demonstrarea finalizării execuţiei în 
ultimii 5 ani a unei construcţii similare în cadrul unui contract de 
lucrări de aceeaşi natură (ce a inclus proiectarea şi execuţia 
lucrărilor), rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut 
capacitatea de a gestiona construcţia unui obiectiv de investiţii similar 
pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de 
performanţă şi calitate. 
    Se vor avea în vedere raţionamentul descris la art. 14 alin. (2)-(3), 
exemplul aferent art. 3 alin. (4), precum şi faptul că, în contextul de 
mai sus, nu prezintă relevanţă că activitatea de proiectare a fost 
realizată în ultimii 3 ani, importantă fiind îndeplinirea indicatorilor de 
performanţă asociaţi obiectivului de investiţii, aspect ce nu poate fi 
demonstrat decât după punerea în operă a respectivului proiect tehnic. În 
consecinţă, cerinţa de calificare se formulează astfel încât să nu 
urmărească separat activităţile de proiectare, respectiv realizare a 
construcţiei, întrucât nu prezintă relevanţă, în acest context, elaborarea 
unui proiect tehnic care nu a fost implementat, ci demonstrarea că toate 
aceste activităţi au fost integrate într-un rezultat final, şi anume 
construcţia în sine, funcţională la parametrii stabiliţi ca referinţă. 
    Exemplu de practică defectuoasă: solicitarea demonstrării unei 
experienţe similare în realizarea de construcţii de drumuri sau realizarea 
de spaţii verzi în contextul unei proceduri pentru atribuirea unui 
contract având ca obiect „Construcţie bloc de locuinţe cu 8 etaje", 
motivat de faptul că în caietul de sarcini sunt incluse şi sistematizarea 
verticală, sub forma aleilor de acces, precum şi realizarea unor spaţii 
verzi. În exemplul prezentat, aleile sau spaţiile verzi sunt necesare, dar 
nu reprezintă obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit şi nu influenţează 
indicatorii de performanţă asociaţi acestuia, fiind doar parte a 
caracteristicilor constructive şi funcţionale. 
 
 
    ART. 6 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă are următoarele variante de 
formulare a cerinţei legate de numărul minim (un contract)/maxim de 
contracte, în relaţia cu un anumit nivel minim stabilit pentru experienţa 
similară, excepţia menţionată la art. 3 alin. (4) fiind aplicabilă după 
caz: 
    a) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror valoare a fost de minimum „X" lei (valoare ce nu depăşeşte, ca 
regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) la nivelul 
unui contract; 
    b) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror valoare cumulată a fost de minimum „X" lei (valoare ce nu depăşeşte, 
ca regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) 
la nivelul a maximum „X" contracte (număr stabilit de către 
autoritatea/entitatea contractantă); 
    c) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror valoare cumulată a fost de minimum „X" lei (valoare ce nu depăşeşte, 
ca regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/ acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) 
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la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor 
economici; 
    d) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror cantitate a fost de minimum „X" buc./km/mp etc. (cantitate ce nu 
depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de produse/servicii/lucrări ce 
urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce va fi atribuit) la 
nivelul unui contract; 
    e) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror cantitate cumulată a fost de minimum „X" buc./km/mp etc. (cantitate 
ce nu depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de 
produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin 
contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce 
va fi atribuit) la nivelul a maximum „X" contracte (număr stabilit de 
către autoritatea/entitatea contractantă); 
    f) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a 
căror cantitate cumulată a fost de minimum „X" buc./km/mp etc. (cantitate 
ce nu depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de 
produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin 
contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce 
va fi atribuit) la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea 
operatorilor economici. 
 
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul aplicării procedurii 
simplificate prevăzute la art. 113 din Legea nr. 98/2016, cu completările 
ulterioare, respectiv art. 126 din Legea nr. 99/2016, 
autoritatea/entitatea contractantă va formula cerinţa de calificare 
referitoare la experienţa similară numai în variantele menţionate la alin. 
(1) lit. b), c), e) sau f), având în vedere că în cazul acestui tip de 
procedură de atribuire se poate invoca susţinerea unei terţe părţi pentru 
îndeplinirea plafonului aferent criteriului referitor la experienţa 
similară doar pentru maximum 50% din nivelul acestuia. 
    Exemplul de bună practică nr. 1 pentru formularea cerinţei de 
calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se 
caracteristici cantitative pentru contracte de servicii (în cazul 
contractelor în care există o relaţie directă între volumul resurselor 
necesare - date de intrare aferente implementării contractului şi 
rezultatul ce urmează a fi obţinut - date de ieşire): 
    Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect 
prestarea de „Servicii de curăţenie în interiorul clădirii cu destinaţie 
birouri - suprafaţă de curăţat 10.000 mp" ofertantul trebuie să facă 
dovada că a realizat în ultimii 3 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, 
servicii de curăţenie similare din punctul de vedere al complexităţii 
şi/sau utilităţii, pentru o suprafaţă de cel puţin 6.000 mp, aferentă unor 
clădiri cu utilizare similară din punctul de vedere al activităţii 
desfăşurate în clădirea respectivă. 
    NOTĂ: 
    La formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele 
situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii 
economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de curăţenie 
interioară pentru spitale, caz în care cerinţa de calificare trebuie 
considerată îndeplinită deoarece serviciile de curăţenie asociate 
activităţii într-un asemenea context (unităţi sanitare/laboratoare etc.) 
sunt mult mai complexe decât cele de curăţenie aferente unei clădiri de 
birouri. 
    Exemplul de bună practică nr. 2 pentru formularea cerinţei de 
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calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se 
caracteristici cantitative, pentru contracte de lucrări: 
    Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect execuţie 
lucrări de izolare termică blocuri de locuinţe pentru o arie utilă de 
50.000 mp, ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii 5 
ani, în cadrul a maximum 3 contracte, fie lucrări de reabilitare 
termică/izolare termică, în suprafaţă cumulată de minimum 30.000 mp, fie 
lucrări pentru partea de arhitectură aferentă unor clădiri civile cu o 
suprafaţă construită desfăşurată cumulată de cel puţin 30% (0,30*50.000 mp 
= 15.000 mp) din aria utilă menţionată mai sus. 
    În acest sens se vor prezenta în cadrul DUAE informaţii referitoare la 
principalele lucrări executate, făcându-se trimitere la 
certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie datate, 
semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un 
beneficiar privat) prin care se confirmă execuţia de lucrări similare 
pentru suprafaţa solicitată (pentru contractele de lucrări similare 
prezentate în vederea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară), 
din care să rezulte beneficiarul contractului; tipul lucrărilor executate; 
perioada în care s-a realizat contractul; suprafaţa - aria utilă (mp) pe 
care s-au executat lucrările similare. 
    NOTĂ: 
    În formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele 
situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii 
economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de construcţii clădiri 
civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora, contracte ce au 
inclus, pe lângă partea de lucrări de arhitectură (faţadele clădirilor - 
similare cu lucrările de reabilitare/izolarea termică), toate tipurile de 
activităţi aferente (cum ar fi lucrările la partea de structură a 
clădirilor). În această situaţie cerinţa de calificare trebuie considerată 
îndeplinită deoarece asemenea lucrări, ce au presupus realizarea tuturor 
activităţilor aferente (partea de arhitectură fiind numai una dintre 
acestea), sunt de o complexitate superioară celor de reabilitare 
termică/izolare termică. Nivelul asociat cerinţei formulate în corelaţie 
cu lucrările de arhitectură realizate în cadrul unor contracte de 
construcţii clădiri civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora a 
fost stabilit tot prin aplicarea principiului proporţionalităţii, pornind 
de la logica faptului că un operator economic ce a realizat lucrări de 
acest tip ar îndeplini cu dificultate, numai din lucrări de arhitectură, o 
suprafaţă egală cu cea aferentă cerinţei de calificare ce a fost formulată 
cu trimitere directă la lucrări de reabilitare termică/izolare termică. 
Prin urmare, s-a aplicat un coeficient de ponderare de 30% la suprafaţa 
construită desfăşurată cumulată a clădirilor pe care le-a construit, 
apreciindu-se astfel că se demonstrează şi capacitatea tehnică şi 
organizatorică necesare pentru gestionarea unei suprafeţe superioare în 
care să fie realizate lucrări mai puţin complexe (cele de 
reabilitare/izolare termică, similare cu partea de lucrări de arhitectură 
- faţadele clădirilor). 
    Exemplul de bună practică nr. 3 pentru formularea cerinţei de 
calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se 
caracteristici cantitative, pentru contracte de furnizare: Într-o 
procedură având ca obiect atribuirea unui contract pentru furnizarea de 
microscoape pentru Spitalul „X", ofertantul trebuie să facă dovada că a 
mai furnizat în ultimii 3 ani echipamente de cercetare medicală sau 
cercetare de laborator, avându-se în vedere şi situaţia în care se 
prezintă la procedura de atribuire operatori economici care au îndeplinit 
contracte de furnizare a unor echipamente din acelaşi domeniu/sector, fără 
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a fi comercializat neapărat acelaşi echipament cu cel ce urmează să fie 
achiziţionat. 
    (3) În vederea posibilităţii de formulare a cerinţei privind 
demonstrarea experienţei similare conform alin. (1) lit. a), 
autoritatea/entitatea contractantă va prezenta, în strategia de 
contractare, constrângerea autorităţii privind îndeplinirea nivelului 
valoric impus doar la nivelul unui singur contract, având în vedere că 
această condiţie poate fi limitativă în cazul operatorilor economici care 
pot îndeplini nivelul minim impus prin însumarea valorilor sau 
cantităţilor, după caz, ale produselor/serviciilor/lucrărilor 
furnizate/prestate/executate la nivelul a două sau mai multe contracte. 
    Exemplu: serviciile de proiectare aferente unor obiective de 
investiţii cu grad ridicat de complexitate, cum ar fi: centre de date, 
spitale, clădiri multifuncţionale etc. 
    (4) În cazul în care nu există o justificare în acest sens, 
autoritatea/entitatea contractantă va permite demonstrarea îndeplinirii 
nivelului minim valoric impus prin prezentarea de informaţii/documente 
care atestă furnizarea/prestarea/execuţia de produse/servicii/lucrări 
similare în valoare/cantitate cumulată de minim „X" lei, realizate în 
cadrul a cel mult „X" contracte, după caz, cu respectarea principiului 
proporţionalităţii. 
 
    ART. 7 
    (1) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la 
experienţa similară, autoritatea/entitatea contractantă trebuie să fie în 
măsură să motiveze aceste cerinţe, precum şi necesitatea solicitării 
acestora în raport cu natura şi anvergura contractului de achiziţie 
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, 
în cadrul strategiei de contractare. Prin intermediul acesteia vor fi 
prezentate argumentele pentru care un operator economic ce nu îndeplineşte 
nivelul de complexitate asociat cerinţei de către autoritatea/entitatea 
contractantă sau nu îl poate atinge prin numărul de contracte impus nu ar 
avea capabilităţile necesare pentru a duce la bun sfârşit contractul ce 
urmează a fi atribuit. 
    (2) Încadrarea în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 3 alin. 
(4), în care este posibil ca valoarea/cantitatea 
produselor/serviciilor/lucrărilor furnizate/prestate/executate la nivelul 
a mai multe contracte să depăşească valoarea estimată/ cantitatea 
contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru 
ce urmează a fi atribuit, se argumentează la nivelul strategiei de 
contractare pe baza specificului şi particularităţilor acestuia. 
 
    CAP. II 
     
    Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul 
contractelor de achiziţii de produse 
    ART. 8 
    (1) Este considerată restrictivă formularea de către 
autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa 
similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de 
furnizare semnat(e)/încheiat(e)/ început(e) strict în ultimii 3 ani, din 
considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi 
semnat/ încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 
ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada 
solicitată. 
    (2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie 
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referitoare la prezentarea unui contract de achiziţie publică de produse 
similare finalizat în ultimii 3 ani devine restrictivă din considerentul 
că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de 
contract şi să furnizeze asemenea produse fără să fi finalizat contractul, 
în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei 
solicitate. Respectivul ofertant poate invoca pentru dovedirea experienţei 
similare partea de contract executată până la momentul solicitării, cu 
condiţia ca produsele prezentate să fie recepţionate. 
    (3) Cerinţa de calificare trebuie să se refere la produsele livrate 
şi, dacă este cazul, instalate de către un operator economic la un 
beneficiar, solicitându-se dovedirea faptului că au fost recepţionate în 
cadrul perioadei de 3 ani calculată conform art. 13. 
    (4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate 
contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al 
concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi 
privind furnizarea de produse similare într-o perioadă mai mare de 3 ani, 
în situaţii cum ar fi cea în care la nivelul pieţei de profil relevante se 
înregistrează o cerere mică pentru asemenea produse şi/sau aceasta apare 
la intervale mari de timp datorită nivelului ridicat de tehnologizare 
şi/sau specializare, faptului că acestea se încadrează într-un segment de 
nişă sau au un ciclu lung de fabricaţie. 
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul 
strategiei de contractare. 
 
    CAP. III 
     
    Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul 
contractelor de servicii 
    ART. 9 
    (1) Este considerată restrictivă formularea de către 
autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa 
similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de 
servicii semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 3 ani, din 
considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi 
semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 
ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada 
solicitată. 
    (2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie 
referitoare la prezentarea unui contract similar de prestare servicii, 
finalizat în ultimii 3 ani, devine restrictivă din considerentul că există 
posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi 
să presteze asemenea servicii fără să fi finalizat contractul, în aşa fel 
încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, 
respectivul ofertant putând invoca, pentru dovedirea experienţei 
    similare, partea de contract prestată până la momentul solicitării, cu 
condiţia ca serviciile prezentate să fie duse la bun sfârşit. 
    (3) Cerinţa de calificare se va formula făcându-se referire la 
activităţi/servicii duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de 3 ani 
calculată conform art. 13, prin această sintagmă înţelegându-se: 
    a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul 
contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită 
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca 
rezultat independent; 
    b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării 
nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de 
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notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC. 
 
    (4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate 
contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al 
concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi 
privind prestarea de servicii similare într-o perioadă mai mare de 3 ani, 
în situaţia în care la nivelul pieţei de profil relevante se înregistrează 
o cerere mică pentru asemenea servicii şi/sau aceasta apare la intervale 
mari de timp datorită nivelului ridicat al competenţelor necesare pentru 
prestarea serviciilor în cauză şi/sau specificitatea acestora, faptului că 
acestea se încadrează într-un segment de nişă sau implică perioada lungă 
de timp pentru obţinerea rezultatelor prestării serviciilor. 
    Exemplu: 
    - Studii de fezabilitate ce cuprind activitatea de elaborare a 
analizei cost-beneficiu pentru proiecte de complexitate ridicată ce 
privesc infrastructura rutieră/cale ferată, apă şi apă uzată, gestionarea 
deşeurilor etc. 
    - Servicii de realizare a unor studii/analize de complexitate ridicată 
ce privesc realizarea şi implementarea unor documente strategice cum ar fi 
Master planul general de transport sau alte strategii de dezvoltare la 
nivel macroeconomic. 
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul 
strategiei de contractare. 
 
    CAP. IV 
     
    Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul 
contractelor de lucrări 
    ART. 10 
    Documentele-suport solicitate de autoritatea/ entitatea contractantă 
în vederea demonstrării experienţei similare de către ofertantul clasat pe 
primul loc ca urmare a aplicării criteriului de atribuire ofertelor 
admisibile, respectiv candidaţii selectaţi ca urmare a aplicării 
criteriilor de preselecţie în cazul procedurilor cu mai multe etape, 
trebuie să fie relevante, putându-se solicita procese-verbale de recepţie 
întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia 
lucrărilor şi, după caz, cel mult extrase din contract, fără a se solicita 
contractul integral. 
 
    ART. 11 
    (1) Este considerată restrictivă formularea de către 
autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa 
similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de 
lucrări semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 5 ani, din 
considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi 
semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 5 
ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada 
solicitată. 
    (2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie 
referitoare la prezentarea unui contract similar de execuţie lucrări 
finalizat în ultimii 5 ani devine restrictivă din considerentul că există 
posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi 
să execute asemenea lucrări fără să fi finalizat contractul, în aşa fel 
încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, 
respectivul ofertant putând invoca pentru dovedirea experienţei similare 
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partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiţia ca 
lucrările prezentate să fie duse la bun sfârşit. 
    (3) Cerinţa de calificare se va formula făcându-se referire la lucrări 
duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de 5 ani calculată conform art. 
13, prin această sintagmă înţelegându-se: 
    a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-
verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi 
tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau 
    b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea 
lucrărilor; sau 
    c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. 
 
    (4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate 
contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al 
concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi 
privind execuţia de lucrări similare care să fie finalizate într-o 
perioadă mai mare de 5 ani, în situaţia în care la nivelul pieţei de 
profil relevante se înregistrează o cerere mică pentru asemenea lucrări 
şi/sau aceasta apar la intervale mari de timp datorită specificul 
obiectului contractului ce presupune o complexitate ridicată a procesului 
de implementare care necesită etape succesive şi, deci, timp îndelungat. 
    Exemple: obiective de investiţii aferente infrastructurii de transport 
transeuropean situate pe reţeaua de transport (TEN-T) Centrală (Core) şi 
Globală (Comprehensive), astfel cum este aceasta definită de prevederile 
art. 9 alin. (1) şi ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport 
şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, cum ar fi, fără a se limita la: 
construcţii de autostrăzi; infrastructură de cale ferată. 
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul 
strategiei de contractare. 
 
    CAP. V 
     
    Modalităţi de îndeplinire/demonstrare şi evaluare a experienţei 
similare 
    ART. 12 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă menţionează la nivelul fişei de 
date a achiziţiei faptul că pentru îndeplinirea cerinţei privind 
experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat 
de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu 
informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor 
valorice/cantitative impuse pentru cerinţa în cauză. 
    (2) Autoritatea/Entitatea contractantă menţionează explicit în fişa de 
date a achiziţiei modul de completare a DUAE, astfel încât să poată fi 
asigurată o abordare unitară a candidaţilor/ofertanţilor, precum şi pentru 
facilitarea activităţii comisiei de evaluare. 
    NOTĂ: 
    Se va indica în fişa de date a achiziţiei faptul că la nivelul DUAE 
trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: 
numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, 
beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul 
documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru 
care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. 
    În situaţia în care, în aplicarea prevederilor Regulamentului de 
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punere în aplicare (UE) nr. 7/2016 al Comisiei, autorităţile/entităţile 
contractante consideră oportună solicitarea ca DUAE să fie depus, ca 
dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu 
asumarea într-un singur loc, la nivel general, a acestui aspect, va aduce 
precizări, în acest sens, la nivelul fişei de date a achiziţiei, urmând a 
solicita prezentarea de documente-suport doar operatorilor economici 
menţionaţi la alin. (3). 
 
    (3) Autoritatea/Entitatea contractantă precizează la nivelul fişei de 
date a achiziţiei faptul că pentru contractele de achiziţie 
publică/sectorială doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea 
criteriului de atribuire ofertelor admisibile, face dovada îndeplinirii 
cerinţei privind experienţa similară prin prezentarea documentelor 
justificative, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, 
situaţie în care documentele justificative sunt solicitate înainte de 
transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi. 
    (4) Autoritatea/Entitatea contractantă nu va îngrădi dreptul 
operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/ prestarea 
serviciilor prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o 
autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum şi dreptul 
de a demonstra execuţia de lucrări prin orice tip de certificat sau 
document de bună execuţie. 
    (5) Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa 
inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/ lucrărilor care 
fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru 
confirmarea celor prezentate de ofertant, o clauză în acest sens trebuind 
să fie introdusă în documentaţia de atribuire, respectiv în fişa de date a 
achiziţiei. 
    (6) Documentele prin care operatorii economici menţionaţi la alin. (3) 
pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a 
se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: 
    - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care leau 
îndeplinit; 
    - certificate de predare-primire; 
    - recomandări; 
    - procese-verbale de recepţie; 
    - certificări de bună execuţie; 
    - certificate constatatoare. 
 
 
    ART. 13 
    (1) Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează în 
oricare dintre următoarele variante: 
    a) prin raportare la data publicării anunţului de participare/de 
participare simplificat, în condiţiile în care, prin prevederile art. 12 
din Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, respectiv art. 17 din 
Legea nr. 99/2016 este stabilit că valoarea estimată trebuie să fie 
valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de 
participare/de participare simplificat, iar nivelul experienţei similare 
se raportează la complexitatea contractului de achiziţie publică/de 
achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, dată de 
această valoare sau de cantităţile aferente, care, prin înmulţire cu 
preţurile unitare aplicabile, relevă valoarea estimată a achiziţiei, 
rezultând că nivelul cerinţelor privind experienţa similară trebuie să fie 
valabil la momentul publicării în SEAP a anunţului de participare/de 
participare simplificat; sau 
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    b) prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de 
autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/de 
participare simplificat, care este calculată prin aplicarea prevederilor 
legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între 
data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor; sau 
    c) prin raportare la oricare moment din întreaga durată disponibilă 
între cele două termene menţionate la lit. a) şi b). 
 
    (2) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă optează pentru 
calcularea termenului de raportare a experienţei similare în conformitate 
cu prevederile alin. (1) lit. b), dar este nevoită, indiferent de motive, 
să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea 
candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita 
inferioară a perioadei de 3/5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă 
decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi 
operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă 
similară în intervalul de timp nou rezultat. 
    NOTĂ: 
    Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea 
candidaturilor/ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu pot 
conduce în mod automat la respingerea unui candidat/ofertant pe motiv că 
experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 3/5 ani 
raportate la noua dată-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, atât 
timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare/de 
participare simplificat, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta 
solicitată. 
 
    (3) În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are 
obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă 
recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să 
ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului 
document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un 
livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se 
elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de 
servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul 
de timp urmărit. 
 
    ART. 14 
    (1) În situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini 
cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a 
se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte 
comune sau poate invoca susţinerea unor terţi, caz în care experienţa 
similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului. 
    (2) În situaţia în care se solicită îndeplinirea cerinţei prin 
prezentarea unui singur contract, conform prevederilor art. 6 alin. (1) 
lit. a), cerinţa va fi îndeplinită în situaţia în care asocierea 
respectivă, care participă la procedură, a îndeplinit un asemenea 
contract. 
    Exemplu: Dacă autoritatea/entitatea contractantă a solicitat, în 
cuprinsul documentaţiei de atribuire, prezentarea unui singur contract în 
valoare de minimum 1.000.000 lei, iar asocierea formată din operatorii 
economici A şi B prezintă, ca experienţă similară, un contract în valoare 
de 1.100.000 lei, realizat în comun de respectivii operatori economici A 
şi B, acest lucru conduce la îndeplinirea cerinţei în discuţie. 
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    (3) Cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră 
îndeplinită: 
    a) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva 
experienţă, a avut calitatea de antreprenor general în contractul 
prezentat drept experienţă similară, indiferent dacă acesta a avut 
subcontractori, urmând a fi luată în calcul întreaga valoare a 
respectivului contract (deoarece antreprenorul general a avut răspunderea 
ducerii la îndeplinire a contractului în cauză); 
    b) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva 
experienţă, a realizat lucrări/activităţi în calitate de subcontractant în 
contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor 
general, cu condiţia ca respectivele lucrări/activităţi să fie confirmate 
de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că 
respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. 
    NOTA Nr. 1: 
    În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere 
formată din 2 operatori economici, ce prezintă fiecare acelaşi contract 
pentru îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, în cadrul 
acesteia unul fiind antreprenor general, iar celălalt subcontractant, se 
va lua în calcul valoarea lucrărilor/activităţilor contractului în cauză 
prezentat de antreprenorul general, pentru a nu dubla suma şi a crea un 
avantaj nejustificat ofertantului în cauză. 
    NOTA Nr. 2: 
    În situaţia în care un operator economic participă la procedura de 
atribuire singur sau în asociere cu alt (alţi) operator(i) economic(i) şi 
prezintă pentru îndeplinirea cerinţei de calificare un contract ce a fost 
realizat într-o asociere (alta decât cea în care participă acum), vor fi 
avute în vedere de către comisia de evaluare următoarele repere în luarea 
deciziei cu privire la admisibilitatea în raport cu experienţa similară: 
    A. În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită 
în corelaţie cu un plafon valoric (valoare monetară): 
    A.1. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca 
referinţă erau responsabili, fiecare, pentru anumite activităţi/lucrări, 
atunci întreaga valoare a activităţii respective va fi considerată ca 
fiind atribuită acelui membru care a avut-o în responsabilitate. 
    Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B 
într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, în care 
operatorul economic A a fost responsabil pentru construcţia unui viaduct, 
în valoare de 30.000.000 lei, şi operatorul economic B pentru restul. 
Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea 
cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează: - 
pentru operatorul economic A: viaduct autostradă în valoare de 30.000.000 
lei; 
    - pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare 
de 70.000.000 lei. 
 
    A.2. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca 
referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului, punând 
resursele lor în comun, atunci se va considera că fiecare membru al 
asocierii a executat un contract având valoarea aferentă procentului său 
de participare în asocierea respectivă. 
    Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B 
într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, fără ca 
fiecare în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor 
anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi 
individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către 
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cei 2 asociaţi prin cumularea resurselor acestora. Procentele de asociere 
au fost: operatorul economic A - 55% şi operatorul economic B - 45%. 
Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea 
cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează: 
    - pentru operatorul economic A: construcţie de autostradă în valoare 
de 55.000.000 lei; 
    - pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare 
de 45.000.000 lei. 
 
 
 
    B. În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită 
în corelaţie cu un plafon cantitativ: 
    B.1. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca 
referinţă erau responsabili, fiecare în parte, pentru anumite 
activităţi/lucrări, aşa cum rezultă din acordul de asociere dintre aceştia 
sau orice alt document echivalent, atunci întreaga cantitate aferentă 
activităţii respective va fi considerată ca fiind atribuită acelui membru 
care a avut-o în responsabilitate. 
    Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B 
într-un contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o 
capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic A era 
responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul economic B 
pentru implementarea procesului tehnologic. 
    Operatorul economic C a fost asociat cu operatorul economic D într-un 
contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o 
capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic C a 
fost responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul 
economic D pentru implementarea procesului tehnologic. 
    În situaţia în care, la procedura de atribuire, operatorul economic A 
vine în asociere cu operatorul economic D, activităţile realizate de 
aceşti 2 operatori economici, în cadrul celor două contracte distincte, în 
care au fost implicaţi fiecare în parte, vor fi recunoscute, raportat la 
această asociere, ca echivalente cu realizarea unui singur contract 
întreg. Această logică nu se aplică în situaţia în care, la procedura de 
atribuire, operatorul economic A vine în asociere cu operatorul economic 
C. 
 
    B.2. Dacă membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca 
referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului fără ca fiecare 
în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor 
anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi 
individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către 
asociaţi prin cumularea resurselor acestora, aşa cum rezultă din acordul 
de asociere dintre aceştia sau orice alt document echivalent, atunci se va 
considera că fiecare membru al asocierii, cu un procent egal sau mai mare 
de 40% din asocierea respectivă, a executat întregul contract. Contractul 
nu va fi considerat ca relevant pentru membrii asocierii care au fiecare 
un procent mai mic de 40% din asocierea respectivă. 
    Exemplu: Operatorii economici A şi B au fost asociaţi într-un contract 
de proiectare a unui pod de 500 de metri, ce este prezentat pentru 
îndeplinirea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară. 
Cei 2 asociaţi au realizat contractul în comun, fără ca vreunul să fie 
responsabil de vreo activitate anume în parte. Din acordul de asociere 
rezultă că asociere era după cum urmează: operatorul economic A - 57% şi 
operatorul economic B - 43%. Astfel, contractul respectiv va fi considerat 
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ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa 
similară după cum urmează: în situaţia în care cerinţa de calificare se 
referă la proiectarea unui pod de o lungime de peste „x" metri: -- pentru 
operatorul economic A: proiectarea unui pod de 500 de metri; - pentru 
operatorul economic B: proiectarea unui pod de 500 de metri. 
    NOTĂ: 
    În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere 
formată din 2 operatori economici care prezintă fiecare, pentru 
îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, acelaşi 
contract, realizat în conformitate cu cele prezentate în cazul B.2, se va 
lua în calcul o singură dată cantitatea de lucrări/activităţi aferentă 
contractului respectiv (pentru a nu dubla suma şi a crea un avantaj 
nejustificat ofertantului în cauză). 
 
 
 
 
 
    CAP. VI 
     
    Dispoziţii finale 
    ART. 15 
    Exemplele şi notele care se regăsesc precizate în prezenta 
instrucţiune nu au un caracter limitativ în practica în domeniu, logica ce 
a stat la baza formulării acestor exemple, aşa cum rezultă din 
explicaţiile asociate, prevalând în faţa exemplului propriu-zis. 
 
└──────────────────────────────────────

    c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, 
indiferent dacă fac sau nu parte din organizaţia operatorului economic, în 
special a celor care răspund de controlul calităţii şi, în cazul 
contractelor de achiziţii publice de lucrări, a celor aflaţi la dispoziţia 
contractantului în vederea executării lucrărilor;
    d) descrierea facilităţilor tehnice şi a măsurilor utilizate de 
operatorul economic în vederea asigurării calităţii şi a facilităţilor 
sale de studiu şi de cercetare;
    e) precizarea sistemelor de management şi de trasabilitate din cadrul 
lanţului de aprovizionare pe care operatorul economic le va putea aplica 
pe parcursul executării contractului;
    f) în cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie 
furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepţional, sunt destinate unui 
scop special, rezultatele unui control efectuat de entitatea contractantă 
sau, în numele acesteia, de un organism oficial competent din ţara în care 
este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului 
organism, care vizează capacităţile de producţie a operatorului economic 
care furnizează produsele sau capacitatea tehnică a operatorului economic 
care prestează serviciile şi, dacă este necesar, facilităţile de studiu şi 
de cercetare care sunt la dispoziţia acestuia şi măsurile de control a 
calităţii pe care acesta urmează să le aplice;
    g) calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic 
care prestează servicii ori execută lucrări sau ale personalului de 
conducere al operatorului economic, dacă acestea nu constituie factori de 
evaluare; 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
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  . INSTRUCTIUNI           1 04/01/2017 
    CAP. I 
    Dispoziţii generale  
    ART. 1 
    Prezenta instrucţiune are ca scop stabilirea modului de formulare, în 
cadrul unei documentaţii de atribuire, a criteriilor de calificare şi 
selecţie legate de personalul de conducere al ofertantului/candidatului 
şi/sau a cerinţelor referitoare la personalul propus în cadrul ofertei 
pentru realizarea obiectului contractului. 
 
    ART. 2 
    (1) Sintagma "personal permanent, în special de conducere, al 
operatorului economic" ofertant/candidat se referă la personalul acestuia 
cu rol de coordonare a activităţii economice specifice aflate în relaţie 
directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, persoanele în 
cauză ocupând posturi/poziţii în structura organizatorică a acestuia ce îi 
conferă responsabilitatea asupra procesului de implementare a 
respectivului contract şi, implicit, rolul de interfaţă între contractor 
(organizaţia ce prestează/execută serviciile/lucrările ce fac obiectul 
viitorului contract) şi beneficiar (autoritatea/entitatea contractantă), 
astfel: 
    a) personal de conducere, ce este asimilat posturilor/poziţiilor din 
cadrul structurii organizatorice a unui operator economic prin care se 
asigură funcţia de conducere/management a respectivei entităţi şi care, în 
funcţie de forma de organizare a acesteia, poate lua una sau ambele forme 
de mai jos: 
    ● personalul de administrare şi de conducere stabilit potrivit actelor 
constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (sau 
orice alt act normativ similar din ţara de origine a operatorului 
economic), care este împuternicit să stabilească strategia, obiectivele şi 
orientarea generală a operatorului economic în cauză, precum şi care 
supraveghează şi monitorizează procesul decizional la nivel de conducere. 
Această categorie include persoanele care conduc, în mod efectiv, 
activitatea unităţii economice în cauză; 
    ● persoanele fizice care exercită funcţii de conducere în cadrul 
operatorului economic în cauză şi care sunt împuternicite şi răspund de 
îndeplinirea activităţii de conducere curentă a acesteia, potrivit actelor 
constitutive, în această categorie fiind incluşi directorii, în cadrul 
sistemului unitar de administrare, respectiv directoratul, în cadrul 
sistemului dualist de administrare. 
    Exemplu personal de această natură: 
    - director tehnic/de producţie - responsabil de elaborarea şi 
implementarea fluxurilor operaţionale de la nivelul organizaţiei ce are 
calitatea de candidat/ofertant, funcţie ce asigură desfăşurarea în 
condiţii de eficienţă şi performanţă a activităţii curente, corespunzător 
domeniului de activitate (construcţii; consultanţă în management; 
proiectare urbanistică şi peisagistică; tehnologia informaţiilor şi 
comunicaţiilor etc.). Exercitarea acestei funcţii presupune coordonarea 
implementării contractelor semnate de organizaţie şi menţinerea relaţiei 
cu clienţii (beneficiarii), urmărind asigurarea permanentă a corelaţiei 
între resursele financiare, materiale, umane, necesare pentru 
implementarea respectivelor contracte, şi calitatea rezultatelor obţinute, 
în condiţiile respectării termenelor asumate; 
    b) personalul numit în posturile/poziţiile din cadrul unei structuri 
organizatorice a operatorului economic în cauză, altele decât funcţii de 
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conducere/management, necesare pentru a putea fi realizate de respectiva 
entitate activităţi economice şi/sau de producţie, corespunzător 
obligaţiilor asumate în faţa clienţilor şi cu respectarea cadrului 
normativ ce guvernează domeniul de activitate în care activează*). 
 
    Notă  
    *) De regulă, un operator economic îşi îndeplineşte funcţiile sale 
(altele decât cea de conducere/management) fie cu resurse interne 
(reflectate ca atare în posturi/poziţii în structura organizatorică), fie 
prin externalizare (utilizarea de către operatorul economic a unei terţe 
părţi în vederea desfăşurării de către acesta în mod continuu, pe bază 
contractuală, a unor activităţi ce trebuie efectuate în mod obişnuit) sau 
prin externalizare în lanţ (externalizare în cadrul căreia terţa parte 
amintită mai sus subcontractează, la rândul său, către alte entităţi, 
realizarea unor elemente componente aferente activităţilor pe care le-a 
preluat pe bază contractuală pentru ducere la îndeplinire). Modul de 
exercitare a funcţiilor unui operator economic diferă de la o entitate la 
alta, în funcţie de activităţile economice realizate şi de ramura şi 
sectorul economiei naţionale în care activează, fiind la alegerea 
conducerii unităţii economice respective. 
    Astfel, spre exemplu, un operator economic poate realiza o 
externalizare sau poate accepta o externalizare în lanţ a măsurilor 
necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii 
lucrătorilor, dar nu este exonerată de responsabilităţile sale în acest 
domeniu, aşa cum reiese din prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare. 
    Exemplu personal de această natură: 
    - manager de contract (în situaţia în care acesta are, în raport cu 
procesul de implementare a unui contract, atribuţii similare directorului 
tehnic/de producţie menţionat mai sus); coordonatorul şefilor de şantier 
(în situaţia în care complexitatea lucrărilor şi a obiectului contractului 
impune prezenţa mai multor şefi de şantier ce răspund de fronturi de lucru 
ce avansează în acelaşi timp); responsabil managementul calităţii (RMQ), 
responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc. 
 
    (2) Studiile, calificarea şi/sau experienţa profesională a 
personalului prevăzut la alin. (1) reprezintă caracteristici ale 
operatorului economic având calitatea de ofertant/candidat, acestea putând 
fi utilizate drept criterii de calificare/selecţie în sensul art. 179 lit. 
g) din Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare. 
    (3) În cazul contractelor de servicii ce presupun prestaţii 
intelectuale, personalul unei operator economic va fi asimilat celui 
precizat la alin. (1)-(2) atunci când se referă la acele persoane ce ocupă 
poziţii/posturi în structura organizatorică a acestuia ce le conferă o 
influenţă importantă asupra orientării operaţionale de zi cu zi a 
activităţii desfăşurate de entitatea în cauză. Nu este obligatoriu ca 
aceste persoane să fie şi membri ai conducerii acelui operator economic. 
În această categorie pot fi incluse persoanele ce conduc/administrează 
activităţi importante în cadrul unui operator economic ce activează în 
acest sector, respectiv care: 
    ● ţin direct de funcţia de producţie a entităţii respective (de 
exemplu, activitatea de inginerie şi/sau consultanţă tehnică pentru 
operatorii economici ce realizează documentaţii tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiţii publice); 
    ● sunt relevante în raport cu obiectul contractului ce urmează a fi 
atribuit (de exemplu: activitatea economică de inginerie şi/sau 
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consultanţă tehnică pentru un contract având ca obiect servicii de 
proiectare a lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii; activitatea 
de realizare a serviciilor educaţionale pentru un contract având ca obiect 
instruire/formare profesională; activitatea de consultanţă pentru un 
contract de management al schimbării intrainstituţionale etc.); 
    ● oferă, ca date de ieşire, un rezultat ce este expresia progresului 
înregistrat în implementarea contractului în discuţie. 
    Exemple în acest sens includ, fără a se limita la: 
    a) directorul şi personalul cu rol de coordonare din cadrul 
diviziei/departamentului/compartimentului/serviciului/biroului de 
proiectare a lucrărilor de automatizare în cadrul unei operator economic 
ce realizează servicii de proiectare aferente instalaţiilor industriale; 
    b) directorul şi personalul cu rol de coordonare pentru activităţile 
de elaborare soluţii informatice în cadrul unui operator economic ce 
desfăşoară activităţi de concepţie şi implementare a sistemelor 
informatice; 
    c) directorul şi personalul cu rol de coordonare din cadrul 
diviziei/departamentului/serviciului/biroului responsabil de asigurarea 
ducerii la îndeplinire a serviciilor de consultanţă în situaţia unui 
operator economic ce are ca activitate curentă elaborarea de strategii, 
studii etc. 
 
 
 
    ART. 3 
    (1) Sintagma "personalul ce va realiza efectiv activităţile care fac 
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit" se referă la 
experţii/personalul-cheie ce răspund(e) de realizarea efectivă a 
proceselor de execuţie aferente implementării respectivului contract, 
calificarea, experienţa profesională şi/sau modul de organizare 
influenţând, în mod direct, calitatea rezultatului ce trebuie atins prin 
contractul în cauză, această categorie de personal nefiind considerată 
criteriu de calificare şi selecţie în raport cu operatorul economic ce 
este candidat/ofertant în procedura de atribuire. 
    (2) Prin noţiunea de "personal-cheie" menţionată la alin. (1), se 
înţelege orice expert/specialist a cărui activitate desfăşurată în cadrul 
contractului este reflectată direct fie: 
    (i) într-o proporţie majoritară a rezultatului respectivei activităţi 
şi/sau a întregului contract, atunci când există o relaţie direct 
proporţională între volumul muncii prestate şi nivelul calitativ al 
rezultatului în cauză, iar contribuţia sa are, totodată, o pondere 
ridicată în rezultatul final al contractului; 
    (ii) într-o proporţie minoră ca efort depus din punctul de vedere al 
volumului de muncă, dar cu un impact major asupra esenţei rezultatului 
respectivei activităţi şi/sau a întregului contract (de exemplu, în 
situaţia în care rezultatul muncii sale este stabilirea soluţiei tehnice 
ce face obiectul contractului, celelalte activităţi ale acestuia având 
doar rolul de a clarifica/detalia aspectele ce descriu respectiva soluţie 
şi/sau modul de implementare a sa). 
 
    (3) În cadrul acestei categorii se includ şi tipurile de experţi 
pentru care este impusă, prin legislaţia de specialitate din domeniul 
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, prezentarea unei 
certificări specifice, fără de care aceştia nu au dreptul de a exercita 
activitatea în cauză, în acest fel fiind legaţi indisolubil de 
implementarea propriu-zisă a respectivului contract. 
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    (4) Pentru tipurile de experţi menţionaţi la alin. (3), pentru care 
existenţa certificării specifice, emisă de un organism abilitat conform 
prevederilor legale incidente domeniului în cauză, reprezintă condiţia 
necesară şi suficientă pentru a putea duce la îndeplinire activităţile ce 
fac obiectul respectivelor certificări, autoritatea/entitatea contractantă 
nu va stabili criterii de calificare şi selecţie, ci va solicita ca în 
propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni aceşti 
experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care 
operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora 
(fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în 
cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie 
aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor 
respective). 
    Exemple: responsabil tehnic cu execuţia (RTE) în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată; expert/expert tehnic în domeniul protejării monumentelor 
istorice în conformitate cu Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului 
naţional nr. 2.495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în 
domeniul protejării monumentelor istorice; contabil autorizat/expert 
contabil în conformitate cu legislaţia incidentă în domeniul 
contabilităţii şi fiscalităţii; verificator de proiecte, diriginte de 
şantier în conformitate cu legislaţia incidentă în domeniul 
construcţiilor; personal ce necesită atestări profesionale de la 
autorităţi competente - cum ar fi, dar fără a se limita la, 
AFER/ISCIR/ANRE/ANEVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc. 
 
    (5) În sensul alin. (3), în situaţia în care existenţa certificării 
specifice nu este suficientă pentru a demonstra că respectivul expert are 
capacitatea de a îndeplini activităţile aferente din viitorul contract, 
datorită complexităţii ridicate şi/sau particularităţii acestora, 
autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a impune în caietul de 
sarcini şi cerinţe referitoare la experienţa profesională a 
expertului/specialistului în cauză, ce trebuie îndeplinite la momentul 
evaluării ofertei tehnice. 
    Exemplu: auditor financiar, nivelul de complexitate a activităţii 
desfăşurate fiind în strictă corelaţie cu aspecte cum ar fi tipul şi 
anvergura organizaţiei pentru care realizează auditul (IMM vs. companie 
multinaţională, parte dintr-un grup de companii/ întreprinderi legate), 
tipul misiunii - auditul activităţii anuale a organizaţiei vs. audit 
aferent operaţiunilor de implementare a unui proiect de investiţii 
complex. 
 
    (6) În cazul contractelor ce includ o componentă semnificativă de 
servicii având ca obiect prestaţii intelectuale care presupun activităţi 
cu nivel de complexitate ridicat, situaţie în care calitatea personalului 
prevăzut la alin. (1) are un impact semnificativ asupra calităţii 
executării respectivelor contracte, calificarea, experienţa profesională 
şi/sau modul de organizare reprezintă caracteristici ale ofertei, ce 
descriu, în fapt, nivelul tehnic sau funcţional al acesteia, fiind 
considerate un avantaj calitativ ce poate fi punctat. În acest caz, 
calificarea, experienţa profesională şi/sau modul de organizare a 
personalului-cheie se utilizează ca factori de evaluare în cadrul 
criteriului de atribuire preţ-calitate/cost-calitate. 
    Exemplu de experţi-cheie: 
    a) expert dezvoltare soluţie informatică; expert analist procese 
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interne; expert baze de date aferenţi implementării unui contract de 
servicii având ca obiect realizarea unui sistem informatic; 
    b) ingineri proiectanţi responsabili cu implementarea contractelor ce 
au ca obiect prestarea de servicii în domeniul proiectării obiectivelor de 
investiţii. 
 
 
 
    CAP. II 
    Îndrumări privind criteriile de calificare şi selecţie referitoare la 
personalul cu rol de reprezentare a organizaţiei ce are calitatea de 
candidat/ofertant  
    ART. 4 
    Atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie 
referitoare la personalul menţionat la art. 2 alin. (1), 
autoritatea/entitatea contractantă poate formula cerinţe referitoare la: 
    a) calificările educaţionale şi profesionale ale personalului de 
conducere al ofertantului/candidatului; 
    NOTĂ: 
    A se vedea exemplul directorului tehnic/de producţie aferent art. 2 
alin. (1) lit. a). 
 
 
    b) calificările educaţionale şi profesionale ale personalului cu rol 
de coordonare relevant pentru îndeplinirea contractului respectiv. 
    NOTĂ: 
    A se vedea exemplele aferente art. 2 alin. (1) lit. b). 
 
 
 
    ART. 5 
    (1) În aplicarea principiului proporţionalităţii, prevăzut la art. 2 
alin. (2) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, 
respectiv Legea nr. 99/2016, atunci când stabileşte criteriile de 
calificare şi selecţie menţionate la art. 4, autoritatea/entitatea 
contractantă nu are dreptul să formuleze cerinţe care ajung să se dubleze 
(de exemplu, solicitând concomitent demonstrarea absolvirii unor studii şi 
deţinerea de calificări educaţionale şi/sau profesionale care reflectă 
aceeaşi/aceleaşi capacitate/competenţe) sau care nu pot fi justificate în 
raport cu ceea ce urmează a fi prestat/executat aşa cum este prevăzut la 
nivelul caietului de sarcini sau al documentaţiei descriptive. 
    (2) În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, 
autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a accepta documente 
echivalente celor solicitate la nivelul documentaţiei de atribuire, emise 
de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu 
care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea 
certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 
 
    ART. 6 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă poate solicita personalului 
menţionat la art. 2 alin. (1) informaţii referitoare la studiile 
absolvite, ca expresie a unei cerinţe cu privire la calificarea 
educaţională. 
    (2) Atunci când analizează oportunitatea stabilirii unor criterii de 
calificare legate de studiile absolvite, autoritatea/entitatea 
contractantă are în vedere relevanţa acestora în raport cu activităţile pe 
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care le va desfăşura persoana în cauză în raport cu obiectul contractului 
ce urmează a fi atribuit, ţinându-se cont de faptul că există situaţii în 
care sunt mai importante competenţele personalului menţionat la art. 2 
alin. (1), şi nu domeniul studiilor absolvite. 
    (3) Autoritatea/Entitatea contractantă trebuie să justifice de ce 
impune ca absolvirea studiilor să se realizeze într-un anumit domeniu, 
respectiv să argumenteze de ce numai o persoană care a absolvit studii 
într-un anumit domeniu este în măsură să reflecte potenţialul 
organizatoric al ofertantului/candidatului de a duce la îndeplinire 
contractul de achiziţie publică. 
    Exemplu: În cazul atribuirii unui contract având ca obiect execuţia 
unor lucrări pentru realizarea unor clădiri civile, autoritatea 
contractantă poate solicita ca personalul responsabil cu 
monitorizarea/coordonarea activităţii de construcţii desfăşurate de 
operatorul economic candidat/ofertant să aibă studii în domeniul 
construcţiilor (indiferent de specializare) sau al construcţiilor civile, 
în situaţia în care particularităţile obiectului contractului justifică 
această specializare. 
 
    (4) În măsura în care există o justificare în ceea ce priveşte 
domeniul studiilor solicitate, acesta va fi definit clar, în conformitate 
cu dispoziţiile legale din domeniul educaţiei şi cercetării, pentru a nu 
crea ambiguităţi referitoare la modul în care poate fi interpretat 
criteriul de calificare, respectiv tipul documentelor ce urmează a fi 
depuse, la solicitarea comisiei de evaluare, pentru demonstrarea 
îndeplinirii celor asumate în DUAE. 
    NOTĂ EXEMPLIFICATIVĂ: 
    Nu este suficient să se menţioneze în fişa de date a achiziţiei faptul 
că studiile trebuie să fie în domeniul tehnic, ci se va preciza expres ce 
tip de studii se solicită, spre exemplu specializarea construcţii civile, 
industriale şi agricole (conform legislaţiei în materie şi cerinţelor ce 
derivă în mod explicit din natura şi caracteristicile obiectului 
contractului). 
 
    ART. 7 
    (1) Referinţa la durata studiilor se face prin solicitarea fie de 
studii absolvite cu diplomă de bacalaureat, fie de studii absolvite cu 
diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau echivalent, fapt ce presupune 
ca, în unele situaţii, să fie necesar ca persoana în cauză să fi urmat şi 
cursuri de master (cum ar fi ciclul Bologna referitor la echivalarea 
studiilor, prevăzut de legislaţia incidentă în domeniul educaţiei). 
    (2) Cerinţa privind nivelul studiilor nu poate fi formulată prin 
raportare exclusiv la studii postuniversitare şi/sau studii universitare 
de masterat. 
    (3) Dacă autoritatea/entitatea contractantă nu impune absolvirea 
studiilor, prevăzute la alin. (1), într-un anumit domeniu, dar consideră 
necesară existenţa unei specializări sau deţinerea unor competenţe 
specifice, aceasta poate fi dovedită fie prin studii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat, diplomă de absolvire, diplomă de licenţă sau echivalent, 
fie prin studii postuniversitare şi/sau studii universitare de 
masterat/doctorat, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificări 
recunoscute la nivel naţional/internaţional în specializarea respectivă 
sau prin experienţă profesională relevantă în raport cu competenţele 
specifice ce trebuie demonstrate. 
 
    ART. 8 
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    (1) Ca expresie a deţinerii unor competenţe ce reflectă existenţa unor 
calificări profesionale, autoritatea/entitatea contractantă poate solicita 
pentru personalul menţionat la art. 2 alin. (1) demonstrarea unei 
experienţe generale şi/sau a uneia specifice, acolo unde autoritatea 
responsabilă în domeniul specific nu a stabilit descriptori de definire 
aferenţi nivelurilor Cadrului naţional al calificărilor, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea 
Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare. 
    (2) Experienţa generală solicitată de autoritatea/entitatea 
contractantă în ceea ce priveşte domeniul studiilor absolvite sau, după 
caz, în specializarea necesară poate fi de până la 5 ani, ca regulă 
generală. 
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea/entitatea 
contractantă poate solicita mai mult de 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor absolvite sau, după caz, în specializarea necesară, atunci când 
există reglementări specifice şi/sau atunci când autoritatea/entitatea 
contractantă justifică temeinic, la nivelul strategiei de contractare, 
complexitatea deosebită a activităţilor ce urmează a fi derulate în cadrul 
contractului prin prisma poziţiei/atribuţiilor respectivei persoane şi 
anvergura obiectului contractului. 
    (4) Nu se va impune îndeplinirea unei experienţe generale în ultimii 
"n" ani. 
    NOTĂ EXEMPLIFICATIVĂ: 
    Nu se poate impune ca o persoană să aibă o experienţă generală în 
domeniul studiilor absolvite sau, după caz, în specializarea solicitată, 
realizată în ultimii 5 ani. 
    Se poate solicita ca persoana să aibă o experienţă generală în 
domeniul studiilor absolvite sau, după caz, în specializarea solicitată, 
de cel puţin 5 ani, indiferent de perioada în care a fost realizată 
această experienţă. 
    (5) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei generale vor fi 
calculaţi prin luarea în considerare a perioadei/perioadelor în care 
persoana respectivă a ocupat posturi/poziţii de tipul celor menţionate la 
art. 2, prin prisma cărora a acumulat experienţa solicitată. 
    NOTĂ EXEMPLIFICATIVĂ: 
    În evaluarea candidaturilor/ofertelor, în vederea îndeplinirii 
criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care 
atestă experienţa generală şi care trebuie să fie acceptate de comisia de 
evaluare, la momentul în care se solicită demonstrarea celor asumate de 
candidat/ofertant prin DUAE, pot fi fişa de post, contractul de muncă, 
recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă 
informaţiile solicitate de autoritatea contractantă. 
    Din respectivele documente trebuie să rezulte o experienţă de 5 ani în 
ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut responsabilităţi şi 
sarcini de manager de contract [a se vedea în acest sens exemplul de la 
art. 2 alin. (2) pentru o asemenea funcţie] în raport cu activităţile de 
realizare a construcţiilor civile, în cadrul unei/unor organizaţii ce 
activează constant pe o piaţă de profil din cadrul acestui sector. 
 
    ART. 9 
    (1) În situaţia în care, prin raportare la obiectul contractului, sunt 
relevante competenţele personalului menţionat la art. 2 alin. (1), 
autoritatea/entitatea contractantă se poate axa, în principal, pe 
solicitarea demonstrării unei experienţe specifice în realizarea unor 
activităţi similare celor ce caracterizează obiectul principal al 
contractului ce urmează a fi atribuit, în corelaţie cu domeniul în care se 
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încadrează acesta (în situaţia în care specificul domeniului în cauză 
presupune o particularizare a modului de coordonare a implementării 
contractului în cauză). 
    (2) Experienţa specifică, solicitată de autoritatea contractantă în 
conformitate cu alin. (1), poate fi de până la 3 ani, ca regulă generală. 
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea 
contractantă poate solicita mai mult de 3 ani experienţă specifică atunci 
când se află în situaţia descrisă la art. 8 alin. (3). 
    (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ca experienţa 
specifică cuantificată în ani să fie realizată în raport cu un singur 
contract/proiect a cărui implementare a coordonat-o sau ca aceasta să fie 
dobândită prin trimitere la un proiect/ proiecte derulat/derulate în 
ultimii "n" ani. 
    NOTĂ EXEMPLIFICATIVĂ: 
    Nu se poate impune ca o persoană să fi realizat activităţile ce fac 
obiectul experienţei specifice în procesul de implementare/coordonare a 
unui proiect/contract similar ce s-a derulat în ultimii 3 ani. 
    (5) Nu se va impune îndeplinirea unei experienţe specifice în ultimii 
"n" ani sau ca aceasta să fie realizată într-o perioadă de timp inclusă în 
cea pentru care a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor referitoare la 
experienţa generală. 
    NOTĂ EXEMPLIFICATIVĂ 1: 
    Nu se poate impune ca o persoană să aibă o experienţă specifică 
realizată în ultimii 3 ani. 
    Se poate solicita ca persoana să aibă o experienţă specifică de cel 
puţin 3 ani, indiferent de perioada în care a fost realizată această 
experienţă. 
    NOTĂ EXEMPLIFICATIVĂ 2: 
    Nu se poate solicita ca din cei 5 ani de experienţă în domeniul 
studiilor absolvite sau, după caz, în specializarea solicitată 3 ani să 
fie în domeniul specific activităţilor din cadrul contractului. 
    (6) Prin excepţie de la cele precizate la alin. (5), autoritatea/ 
entitatea contractantă poate impune îndeplinirea unei experienţe specifice 
în ultimii "n" ani, în situaţia în care domeniul din care face parte 
obiectul contractului este unul în care progresul tehnologic este foarte 
rapid. 
    (7) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei specifice vor fi 
calculaţi în conformitate cu cele precizate la art. 8 alin. (5). 
    NOTĂ EXEMPLIFICATIVĂ: 
    În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de 
calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experienţa 
specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice 
alte documente similare, din cadrul unor asemenea documente fiind necesar 
să reiasă: 
    - o experienţă de 3 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a 
avut responsabilităţi şi sarcini de coordonator al şefilor de şantier în 
raport cu activităţile de execuţie sau intervenţie asupra unor clădiri 
civile cel puţin din categoria de importanţă C, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cadrul unei/unor organizaţii ce activează 
constant pe o piaţă de profil din cadrul acestui sector. 
    Pentru înţelegerea cerinţei, prin construcţii-clădiri din categoria de 
importanţă C se va înţelege: "Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror 
neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură (cum ar 
fi clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri, construcţii 
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industriale şi agrozootehnice; construcţii social-culturale care nu intră 
în categoriile de importanţă A şi B sau construcţii cu caracteristici şi 
funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de 
cult, muzee de importanţă locală)". 
 
    CAP. III 
    Îndrumări privind utilizarea aspectelor privind organizarea, 
calificarea şi experienţa profesională ale experţilor-cheie ca factori de 
evaluare a ofertelor 
    ART. 10 
    (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (6) se identifică 
două situaţii în care calificarea, experienţa profesională şi/sau modul de 
organizare a/ale personalului-cheie, după caz, vor fi utilizate ca factori 
de evaluare în cadrul criteriului de atribuire preţ-calitate/cost-
calitate: 
    a) În cazul contractelor ce au ca obiect realizarea unor prestaţii 
intelectuale care presupun o complexitate ridicată, respectiv care includ 
activităţi cu caracter intelectual ce au ca rezultat identificarea, 
elaborarea şi dezvoltarea soluţiei tehnice ce stă la baza implementării 
respectivelor contracte. 
    Exemple în aceste sens sunt: 
    - contractele de servicii ce au ca obiect consultanţă/ asistenţă 
tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare sau altele asemenea; 
    - contractele de lucrări ce includ, deopotrivă, proiectarea soluţiei 
tehnice şi execuţia lucrărilor aferente implementării acesteia; 
    - contractele de servicii ce au ca obiect dezvoltarea unor sisteme 
informatice etc. 
    b) Situaţia contractelor prevăzute de art. 32 alin. (6) din Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
art. 38 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv 
contractele de servicii de natura/tipul celor de consultanţă/asistenţă 
tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare şi altele asemenea 
aferente unor proiecte/obiective de investiţii de complexitate ridicată. 
 
    Exemple în aceste sens: realizarea proiectului tehnic aferent 
execuţiei lucrărilor de construcţie a unei autostrăzi; consultanţă în 
vederea remodelării proceselor interne şi elaborarea unei noi arhitecturi 
organizaţionale în scopul eficientizării activităţii unei entităţi cu 
activitate complexă (cum ar fi, de exemplu, reglementare şi monitorizare 
de piaţă într-un domeniu strategic; buget mare de investiţii etc.). 
 
    (2) În sensul prezentului ordin, prin activităţi de complexitate 
ridicată se înţeleg servicii intelectuale care presupun: 
    - un grad ridicat de particularizare şi adaptare a activităţilor la 
specificul obiectului contractului, respectiv la necesităţile 
autorităţii/entităţii contractante şi/sau 
    - combinarea cunoştinţelor şi expertizei aferente mai multor domenii 
de activitate şi/sau 
    - soluţionarea unei/unor probleme dificile aferente procesului de 
planificare/implementare a proiectului/contractului. 
 
    (3) În aplicarea alin. (1) lit. b), autoritatea/entitatea contractantă 
va utiliza, în cadrul criteriului de atribuire preţ-calitate, factori de 
evaluare care se referă la experienţa profesională a experţilor-cheie şi 
la modul de organizare a activităţilor de care sunt răspunzători aceştia 
în procesul de implementare a contractului ce urmează a fi atribuit, 
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ponderea alocată factorului preţ fiind de cel mult 40%. 
    (4) Ponderea alocată factorului de evaluare care urmăreşte o 
planificare cât mai adecvată a activităţilor şi a resurselor alocate 
implementării contractului ce urmează a fi atribuit se va stabili în 
corelaţie cu cea alocată factorului de evaluare aferent experienţei 
profesionale a experţilor-cheie, în aşa fel încât prin aplicarea 
criteriului de atribuire să nu se ajungă la distorsionarea rezultatului 
procedurii de atribuire, luându-se în considerare faptul că probabilitatea 
de a obţine un rezultat de calitate, respectiv valoare adăugată în urma 
finalizării contractului, depinde într-o proporţie importantă de modul de 
interacţiune dintre experţii în cauză şi de felul în care se reflectă prin 
propunerea tehnică o planificare şi gestionare adecvată a activităţilor de 
care sunt responsabili. 
    NOTĂ: 
    Sintagma "adecvat(ă)" se interpretează ca fiind asociată unui element 
de măsurare calitativă a conţinutului propunerii tehnice, care în funcţie 
de cerinţele specifice ale contractului poate fi descrisă prin una sau mai 
multe dintre următoarele trăsături: performanţă, valabilă/testată, 
riguroasă în integralitate, coerentă, cu concluzii/rezultate clare şi 
concise, credibilă, corect relaţionată cu obiectul contractului, cu limbaj 
de specialitate, relevantă în raport cu organizarea şi structurarea 
activităţilor, concordantă în raport cu volumul de muncă. 
 
 
    ART. 11 
    (1) În sensul art. 32 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 38 alin. (4) 
din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, autoritatea/entitatea contractantă 
nu poate utiliza, drept criteriu de calificare şi selecţie în cadrul unei 
proceduri de atribuire, calificarea şi/sau experienţa profesională a/ale 
experţilor-cheie menţionaţi la art. 3. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care 
calificarea, experienţa profesională şi/sau modul de organizare ale 
experţilor-cheie nu constituie factori de evaluare în cadrul procedurii de 
atribuire a respectivului contract. 
 
    ART. 12 
    Atunci când stabileşte factorii de evaluare privind calificarea, 
experienţa profesională şi/sau modul de organizare a experţilor-cheie, 
autoritatea/entitatea contractantă se asigură că: 
    a) factorii de evaluare sunt asociaţi unei/unor extinderi a 
cerinţei/cerinţelor minime obligatorii stabilite prin caietul de sarcini, 
avantajul urmărit fiind în corelaţie cu valori superioare ale nivelurilor 
de calificare şi/sau experienţă profesională prezentate de experţii-cheie, 
ce fac obiectul factorilor de evaluare, faţă de nivelul minim ce trebuie 
îndeplinit pentru ca propunerea tehnică să fie declarată conformă; 
    b) factorii de evaluare sunt relevanţi şi reflectă avantajele 
economice/financiare rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care 
să nu fie anulate sau diminuate pe parcursul îndeplinirii contractului, 
fiind corelaţi cu specificul activităţilor şi domeniului corespunzătoare 
obiectului respectivului contract. 
    NOTĂ: 
    (i) În cazul anumitor servicii/activităţi, este mai important, din 
punctul de vedere al experienţei unui expert-cheie, numărul exerciţiilor 
realizate de către acesta, relevante în raport cu respectiva activitate 
şi/sau cu domeniul în care se încadrează obiectul contractului, decât 
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experienţa exprimată în ani sau prin simplă corelare cu durata unui 
asemenea exerciţiu. 
    Exemplu în acest sens: activitatea de realizare a analizei cost-
beneficiu în cadrul unui studiu de fezabilitate, caz în care relevant 
pentru reflectarea experienţei este numărul de asemenea analize realizate 
pentru proiecte similare cu cel ce face obiectul viitorului contract, nu 
neapărat numărul de ani de experienţă în realizarea de analize cost-
beneficiu. 
 
    (ii) Experţii precizaţi la art. 3 alin. (3), care prin obţinerea 
certificării obţin implicit şi competenţele necesare desfăşurării 
activităţii în cauză, nu pot fi utilizaţi ca factori de evaluare, având în 
vedere faptul că, odată obţinut un nivel de certificare, se apreciază că 
rezultatele obţinute în urma prestaţiilor acestora nu pot fi diferite, din 
punct de vedere calitativ, într-o măsură semnificativă. 
    (iii) Pentru experţii-cheie la care experienţa profesională în 
implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor proiecte 
comparabile, poate influenţa în mod direct calitatea executării 
contractului şi, prin urmare, valoarea economică a ofertei, se pot stabili 
factori de evaluare care să urmărească avantajele competitive aduse de o 
ofertă ce prezintă experţi-cheie superiori, din punctul de vedere al 
experienţei specifice, în raport cu celelalte oferte. 
    (iv) Pentru a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de 
evaluare se recomandă stabilirea unor clase în funcţie de care să fie 
acordat punctajul, fiecare clasă reprezentând un interval (peste nivelul 
minim) în care se încadrează experienţa expertului-cheie ce face obiectul 
factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte comparabile la 
care a participat, realizând activităţi similare cu cele ce urmează a le 
implementa în cadrul viitorului contract (de exemplu: între 2 şi 4 
proiecte - 3 puncte; între 5 şi 7 proiecte - 5 puncte; peste 8 proiecte - 
10 puncte). 
    (v) Nu vor fi utilizaţi factori de evaluare cu titlu general, cum ar 
fi "facilităţi suplimentare oferite", sau care nu aduc valoare adăugată 
deoarece nu influenţează calitatea livrabilelor, cum ar fi: "numărul de 
experţi- cheie suplimentari oferiţi faţă de cel indicat prin caietul de 
sarcini", deoarece activităţile ce stau la baza elaborării respectivelor 
livrabile sunt în responsabilitatea unui număr limitat de experţi-cheie, 
de regulă 5-7, rămânând la latitudinea acestora modul în care realizează 
acest lucru; 
 
 
    c) factorii de evaluare referitori la modul de organizare a 
activităţilor necesare a fi desfăşurate pentru implementarea contractului 
sunt corelaţi cu complexitatea acestuia şi se raportează la modalităţile 
pe care prestatorul le are în vedere pentru executarea contractului în 
cauză, având asociată o metodologie de punctare obiectivă, care urmăreşte 
aceste elemente calitative descrise în propunerea tehnică, toate acestea 
fiind descrise prin strategia de contractare. 
    Exemple: 
    - metodologia de prestare, cu descrierea activităţilor şi sub-
activităţilor necesare implementării contractului; 
    - alocarea corespunzătoare a resurselor pentru îndeplinirea 
subactivităţilor raportat la complexitatea acestora; 
    - încadrarea corespunzătoare a activităţilor în procesul de 
implementare a contractului, respectând o succesiune logică şi corelată cu 
o durată adecvată asociată fiecărei activităţi; 
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    d) există argumente care să arate că ponderile stabilite pentru 
factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea rezultatului aplicării 
procedurii şi reflectă importanţa caracteristicii 
calitative/tehnice/funcţionale, considerate a reprezenta un avantaj 
competitiv, aspecte descrise prin strategia de contractare. 
 
 
 
 
 
    ART. 13 
    (1) Factorii de evaluare privind calificarea, experienţa profesională 
şi/sau modul de organizare ale experţilor-cheie pot fi exprimaţi atât 
calitativ, cât şi cantitativ. 
    (2) Procesul de evaluare referitor la aplicarea factorilor calitativi 
urmăreşte relevanţa informaţiilor prezentate de ofertanţi, în legătură cu 
aspecte cum ar fi: metodologiile, metodele şi/sau instrumentele propuse 
pentru activităţile contractului; resursele umane şi materiale 
identificate; interacţiunea între membrii echipei şi responsabilităţile 
referitoare la managementul contractului. 
    (3) În situaţia utilizării unor factori de tipul celor exemplificaţi 
la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a prezenta 
potenţialilor ofertanţi prin intermediul formularului de propunere 
tehnică, parte a documentaţiei de atribuire, modul în care trebuie 
structurată informaţia în cadrul ofertelor, astfel încât să conducă la 
posibilitatea comparării acestora, facilitând astfel şi activitatea de 
evaluare de o manieră care să asigure analiza şi acordarea punctajelor, în 
mod obiectiv, conform metodologiei precizate în fişa de date a achiziţiei. 
    (4) Procesul de evaluare referitor la aplicarea factorilor cantitativi 
are la bază elemente cuantificabile, ce pot include, fără a se limita la: 
numărul de proiecte similare în care experţii au îndeplinit acelaşi tip de 
activităţi cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul 
contract; experienţa similară în domeniul specific aferent activităţilor 
din cadrul viitorului contract, cuantificată în ani; experienţa generală 
în ceea ce priveşte domeniul studiilor, cuantificată în ani, prevederile 
art. 6-9 aplicându-se în mod corespunzător. 
    NOTĂ: 
    Autoritatea contractantă nu poate formula factori de evaluare 
referitori la experienţa similară, care să includă în acelaşi timp ambele 
elemente de cuantificare: 
    - număr de proiecte similare în care experţii au îndeplinit acelaşi 
tip de activităţi cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul 
contract 
 
    şi 
    - experienţa similară în domeniul specific aferent activităţilor din 
cadrul viitorului contract, cuantificată în ani. 
    Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei vor fi calculaţi prin 
prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat experienţa 
persoana respectivă, prin corelare cu funcţia/activităţile/atribuţiile pe 
care a avut-o/le-a desfăşurat aceasta, pe bază de documente-suport 
relevante care să ateste experienţa generală, şi nu prin raportare efectiv 
la timpul alocat activităţii respective. 
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    (5) Exemple de factori de evaluare privind calificarea, experienţa 
profesională şi/sau modul de organizare a experţilor-cheie menţionaţi la 
art. 3 alin. (1), care pot fi utilizaţi în cazul selectării unei oferte pe 
baza criteriului preţ-calitate, pentru atribuirea unui contract de 
achiziţie publică/sectorial având ca obiect servicii de asistenţă 
tehnică/consultanţă/proiectare, sunt prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta instrucţiune, autoritatea/entitatea contractantă 
adaptând ponderile şi numărul subfactorilor de evaluare la specificul şi 
complexitatea contractului. 
 
    CAP. IV 
    Dispoziţii finale  
    ART. 14 
    Exemplele şi notele care se regăsesc în prezenta instrucţiune nu au un 
caracter limitativ în practica în domeniu, având caracter orientativ. 
 
    ART. 15 
    Anexa face parte integrantă din prezenta instrucţiune. 
 
    ANEXĂ 
    Exemple de factori de evaluare stabiliţi în cazul unui 
    contract de servicii având ca obiect asistenţa tehnică/consultanţa 
 
*T* 
     
     
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────
───┐ 
     │                 Factori de evaluare                     │Punctaj 
orientativ│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────
───┤ 
     │ 1. Propunerea financiară fără TVA                       │ (maximum) 
40 p.  │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────
───┤ 
     │ 2. Experienţa experţilor-cheie, concretizată în numărul │        24        
│ 
     │de proiecte similare în care respectivii experţi au      │                  
│ 
     │îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care     │                  
│ 
     │urmează să le îndeplinească în viitorul contract         │                  
│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────
───┤ 
     │ 3. Propunerea tehnică - demonstrarea unei metodologii   │        36        
│ 
     │adecvate de implementare a contractului, precum şi o     │                  
│ 
     │planificare adecvată a resurselor umane şi a             │                  
│ 
     │activităţilor                                            │                  
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│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────
───┤ 
     │ TOTAL                                                   │       100        
│ 
     
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────
───┘ 
 
*ST* 
 
    Punctajul aferent experienţei experţilor-cheie se va acorda pentru 
fiecare în parte, astfel: 
    a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a 
persoanei propuse se acordă 1/4 din punctajul maxim alocat expertului 
respectiv; 
    b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a 
persoanei propuse se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat expertului 
respectiv; 
    c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a 
persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului respectiv. 
 
    Suma punctajelor maxime alocate experţilor-cheie trebuie să fie egală 
cu 24, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare "Experienţa 
experţilor-cheie". 
    Evaluarea propunerii tehnice 
 
*T* 
     
     
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┐ 
     │ 1. Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii 
adecvate de  │ 
     │implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a 
resurselor  │ 
     │umane şi a activităţilor" a fost stabilit un număr de 6 (şase) 
subfactori   │ 
     │care vor fi utilizaţi de comisia de evaluare ca puncte de reper în          
│ 
     │aprecierea factorului.                                                      
│ 
     │ 2. Fiecare subfactor va fi apreciat în funcţie de calificativul 
"foarte    │ 
     │bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul 
luând în │ 
     │considerare liniile directoare prezentate în tabelul de mai jos.            
│ 
     │ 3. Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru 
calificativul    │ 
     │"foarte bine" este 6, nota pentru calificativul "bine" este 3, nota 
pentru  │ 
     │calificativul "acceptabil" este 1.                                          
│ 
     │ 4. Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculează prin 
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însumarea  │ 
     │punctajelor tehnice obţinute în urma aplicării fiecărui subfactor de        
│ 
     │evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obţinut 
prin   │ 
     │acordarea notei corespunzătoare calificativului obţinut de oferta 
respectivă│ 
     │la evaluarea acelui subfactor.                                              
│ 
     │ 5. Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri 
tehnice │ 
     │este de 36 de puncte.                                                       
│ 
     
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 
     
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────
───┐ 
     │ Factorul de evaluare nr. 3 - Demonstrarea unei metodologii 
adecvate│       │ 
     │de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a  
│       │ 
     │resurselor umane şi a activităţilor                                 
│       │ 
     
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────
───┤ 
     │ Subfactori (3.1-3.6)                                                       
│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┤ 
     │ 3.1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului                   
│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────
───┤ 
     │ Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată│ Calificative 
│Punctaj│ 
     │în Formularul de propunere tehnică - lit. a).        │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o    │ foarte bine  
│   6   │ 
     │serie de metodologii, metode şi/sau instrumente      │              
│       │ 
     │testate*1), recunoscute*2) şi care demonstrează o    │              
│       │ 
     │foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a    │              
│       │ 
     │particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de  │              
│       │ 
     │sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi  │              
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│       │ 
     │cu riscurile şi ipotezele identificate.              │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Abordarea propusă se bazează parţial pe metodologii,│     bine     
│   3   │ 
     │metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi    │              
│       │ 
     │care demonstrează înţelegerea contextului, respectiv │              
│       │ 
     │a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de│              
│       │ 
     │sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi  │              
│       │ 
     │cu riscurile şi ipotezele identificate.              │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode│  acceptabil  
│   1   │ 
     │şi/sau instrumente testate, recunoscute şi arată o   │              
│       │ 
     │înţelegere limitată a contextului, respectiv a       │              
│       │ 
     │particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de  │              
│       │ 
     │sarcini.                                             │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────
───┤ 
     │ 3.2. Resursele (umane şi materiale) şi realizările corespunzătoare 
fiecărei│ 
     │activităţi                                                                  
│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────
───┤ 
     │ Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată│ Calificative 
│Punctaj│ 
     │în Formularul de propunere tehnică - lit. b) şi c).  │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Resursele*3) identificate şi realizările indicate   │ foarte bine  
│   6   │ 
     │sunt corelate deplin/în mare măsură cu complexitatea │              
│       │ 
     │fiecărei activităţi propuse.                         │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
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───┤ 
     │ Resursele identificate şi realizările indicate sunt │     bine     
│   3   │ 
     │parţial corelate cu complexitatea fiecărei activităţi│              
│       │ 
     │propuse.                                             │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Resursele identificate sau realizările indicate sunt│   acceptabil 
│   1   │ 
     │corelate într-un mod limitat cu complexitatea        │              
│       │ 
     │activităţilor propuse.                               │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────
───┤ 
     │ 3.3. Atribuţiile membrilor echipei în implementarea activităţilor          
│ 
     │contractului şi, dacă este cazul, contribuţia fiecărui membru al 
grupului de│ 
     │operatori economici, precum şi distribuirea şi interacţiunea 
sarcinilor şi  │ 
     │responsabilităţilor dintre ei                                               
│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────
───┤ 
     │ Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată│ Calificative 
│Punctaj│ 
     │în Formularul de propunere tehnică - lit. b) şi c).  │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Sunt indicate responsabilităţile în execuţia        │ foarte bine  
│   6   │ 
     │contractului şi interacţiunea între membrii echipei, │              
│       │ 
     │inclusiv cele referitoare la managementul            │              
│       │ 
     │contractului, activităţile de suport şi, dacă este   │              
│       │ 
     │cazul, distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi   │              
│       │ 
     │responsabilităţilor între operatorii din cadrul      │              
│       │ 
     │grupului.                                            │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Sunt indicate parţial responsabilităţile în execuţia│     bine     
│   3   │ 
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     │contractului şi interacţiunea între membrii echipei, │              
│       │ 
     │inclusiv cele referitoare la managementul            │              
│       │ 
     │contractului, activităţile de suport şi distribuirea │              
│       │ 
     │şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor   │              
│       │ 
     │între operatorii economici din cadrul grupului (dacă │              
│       │ 
     │este cazul).                                         │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Sunt indicate în mod limitat responsabilităţile în  │  acceptabil  
│   1   │ 
     │execuţia contractului sau interacţiunea între membrii│              
│       │ 
     │echipei, inclusiv cele referitoare la managementul   │              
│       │ 
     │contractului şi activităţile de suport sau           │              
│       │ 
     │distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi          │              
│       │ 
     │responsabilităţilor între operatorii economici din   │              
│       │ 
     │cadrul grupului (dacă este cazul).                   │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────
───┤ 
     │ 3.4. Încadrarea în timp, succesiunea şi durata activităţilor 
propuse       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────
───┤ 
     │ Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată│ Calificative 
│Punctaj│ 
     │în Formularul de propunere tehnică - lit. b).        │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Durata activităţilor corespunde deplin complexităţii│ foarte bine  
│   6   │ 
     │acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv   │              
│       │ 
     │perioada de desfăşurare, este stabilită în funcţie de│              
│       │ 
     │logica relaţiei dintre acestea. Durata prevăzută     │              
│       │ 
     │pentru fiecare operaţiune principală necesară este   │              
│       │ 
     │corelată cu activităţile prevăzute a fi realizate în │              
│       │ 
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     │lunile respective şi resursele identificate pentru   │              
│       │ 
     │desfăşurarea acestora.                               │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Durata activităţilor corespunde parţial             │     bine     
│   3   │ 
     │complexităţii acestora, iar succesiunea dintre       │              
│       │ 
     │acestea, inclusiv perioada de desfăşurare este       │              
│       │ 
     │corelată doar parţial cu logica relaţiei dintre      │              
│       │ 
     │acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operaţiune  │              
│       │ 
     │principală necesară este corelată parţial cu         │              
│       │ 
     │activităţile prevăzute a fi realizate în lunile      │              
│       │ 
     │respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea │              
│       │ 
     │acestora.                                            │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Durata activităţilor este în mică măsură potrivită  │  acceptabil  
│   1   │ 
     │complexităţii acestora sau succesiunea dintre        │              
│       │ 
     │acestea, inclusiv perioada de desfăşurare, este      │              
│       │ 
     │stabilită într-un mod foarte puţin adecvat în raport │              
│       │ 
     │cu logica relaţiei dintre acestea sau durata         │              
│       │ 
     │prevăzută pentru fiecare operaţiune principală       │              
│       │ 
     │necesară este corelată în mică măsură cu activităţile│              
│       │ 
     │prevăzute a fi realizate în lunile respective şi     │              
│       │ 
     │resursele estimate pentru desfăşurarea acestora.     │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────
───┤ 
     │ 3.5. Identificarea şi încadrarea în timp a punctelor de reper 
(jaloanelor) │ 
     │semnificative în execuţia contractului, inclusiv descrierea modului 
în care │ 
     │acestea vor fi reflectate în raportări, în special cele prevăzute în 
caietul│ 
     │de sarcini                                                                  
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│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────
───┤ 
     │ Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată│ Calificative 
│Punctaj│ 
     │în Formularul de propunere tehnică - lit. b).        │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Punctele de reper identificate sunt semnificative   │  foarte bine 
│   6   │ 
     │pentru execuţia contractului, sunt încadrate corect  │              
│       │ 
     │în timp şi corelate corespunzător cu raportările, în │              
│       │ 
     │special cele prevăzute în caietul de sarcini.        │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Punctele de reper identificate sunt în mică măsură  │    bine      
│   3   │ 
     │semnificative pentru execuţia contractului, dar sunt │              
│       │ 
     │încadrate corect în timp şi corelate corespunzător cu│              
│       │ 
     │raportările, în special cele prevăzute în caietul de │              
│       │ 
     │sarcini.                                             │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt    │  acceptabil  
│   1   │ 
     │semnificative sau nu sunt încadrate corect în timp   │              
│       │ 
     │sau nu sunt corelate corespunzător cu raportările, în│              
│       │ 
     │special cele prevăzute în caietul de sarcini.        │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────
───┤ 
     │ 3.6. Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de 
expert  │ 
     │în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuţie a contractului           
│ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────
───┤ 
     │ Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată│ Calificative 
│Punctaj│ 
     │în Formularul de propunere tehnică - lit. c).        │              
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│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile  │ foarte bine  
│   6   │ 
     │de experţi (experţi-cheie/experţi non-cheie şi       │              
│       │ 
     │experţi seniori/experţi juniori) este corelat cu     │              
│       │ 
     │activităţile prevăzute a fi realizate în lunile      │              
│       │ 
     │respective şi resursele identificate pentru          │              
│       │ 
     │desfăşurarea acestora.                               │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile  │     bine     
│   3   │ 
     │de experţi (experţi-cheie/experţi non-cheie şi       │              
│       │ 
     │experţi seniori/experţi juniori) este corelat parţial│              
│       │ 
     │cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile   │              
│       │ 
     │respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea │              
│       │ 
     │acestora.                                            │              
│       │ 
     
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────
───┤ 
     │ Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile  │  acceptabil  
│   1   │ 
     │de experţi (experţi-cheie/experţi non-cheie şi       │              
│       │ 
     │experţi seniori/experţi juniori) este corelat în mică│              
│       │ 
     │măsură cu activităţile prevăzute a fi realizate în   │              
│       │ 
     │lunile respective şi resursele estimate pentru       │              
│       │ 
     │desfăşurarea acestora.                               │              
│       │ 
     
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────
───┘ 
     
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───┐ 
     │ Evaluarea ofertelor                                                        
│ 
     
├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────
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───┤ 
     │ Evaluarea        │ Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei 
fără TVA│ 
     │propunerii        │ Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil 
pentru  │ 
     │financiare        │proiect vor fi respinse.                                 
│ 
     │                  │ Orice erori aritmetice vor fi corectate conform         
│ 
     │                  │legislaţiei în vigoare.                                  
│ 
     │                  │ Criteriu: valoare ofertă fără TVA.                      
│ 
     │                  │ Algoritm de calcul este:                                
│ 
     │                  │ Punctaj financiar = [preţ(minim)*40/preţ
(ofertat)], în  │ 
     │                  │care:                                                    
│ 
     │                  │ - preţ(minim) este preţul cel mai scăzut din 
ofertele   │ 
     │                  │considerate admisibile şi conforme din punct de 
vedere   │ 
     │                  │tehnic şi i se va acorda maximul de puncte, 
respectiv 40 │ 
     │                  │de puncte;                                               
│ 
     │                  │ - preţ(ofertat) este preţul ofertei evaluate.           
│ 
     
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────
───┤ 
     │ Evaluarea        │ Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu        
│ 
     │propunerii tehnice│cerinţele caietului de sarcini. Punctele se vor 
acorda   │ 
     │                  │pentru specificaţiile care depăşesc cerinţele 
minime     │ 
     │                  │conform factorilor de evaluare specificaţi 
anterior.     │ 
     
├──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────
───┤ 
     │ Evaluarea ofertelor                                                        
│ 
     
├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────
───┤ 
     │ Desemnarea       │ Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin          
│ 
     │ofertei           │calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui 
factor de │ 
     │câştigătoare/     │evaluare, calculate conform algoritmului de 
calcul       │ 
     │Algoritm de calcul│prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel 
mai    │ 
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     │scor final        │mare va fi considerată oferta câştigătoare.              
│ 
     
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────
───┘ 
 
*ST* 
 
    Notă  
    *1) Metodologiile, metodele şi/sau instrumentele au fost utilizate în 
alte proiecte. 
    *2) Metodologiile, metodele şi/sau instrumentele sunt descrise în 
literatura de specialitate. 
    *3) Resursele sunt umane şi materiale. Se va lua în considerare şi 
personalul suport. 
 
    Formular propunere tehnică 
    ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE 
    (Se completează de către ofertant.) 
    Metodologia şi planul de lucru sunt componente-cheie şi obligatorii 
ale ofertei tehnice. Oferta tehnică trebuie prezentată în următoarea 
structură: 
    a) metodologia pentru realizarea serviciilor; 
    b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor; 
    c) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor şi organizarea 
acestuia. 
 
    a) Metodologia: 
    În această secţiune trebuie să prezentaţi modul în care dumneavoastră, 
în calitate de ofertant, înţelegeţi: 
    - obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de 
sarcini; 
    - modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv 
descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor 
contractului; 
    - metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii 
rezultatelor aşteptate. 
 
    Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici: 
    - prevederile legale în domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidenţă asupra 
derulării/implementării acestuia; 
    - identificarea şi explicitarea aspectelor-cheie privind îndeplinirea 
obiectivelor contractului şi atingerea rezultatelor aşteptate; 
    - modalitatea de abordare a activităţilor ce corespund rezultatului 
final al contractului şi a rezultatelor intermediare aferente, în raport 
cu serviciile şi responsabilităţile stabilite prin caietul de sarcini. 
Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la 
capitolul aferent din planul de lucru şi trebuie reflectate în propunerea 
financiară sub aspect valoric la nivel de activitate şi la nivel de pachet 
de activităţi; 
    - (dacă este cazul - în funcţie de tipul serviciilor ce fac obiectul 
contractului) descrierea soluţiei propriu-zise propuse pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini. 
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    b) Planul de lucru: 
    Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici: 
    - denumirea şi durata activităţilor şi pachetelor de activităţi din 
cadrul contractului, aşa cum sunt acestea prezentate la capitolul 
"Metodologie"; 
    - succesiunea şi inter-relaţionarea acestor activităţi; 
    - punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului. 
 
    Planul de lucru propus trebuie să fie: 
    1. conform cu abordarea şi metodologia propusă; 
    2. să demonstreze: 
    - înţelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 
    - abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 
    - încadrarea activităţilor în timp de aşa manieră încât să se asigure 
finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini; 
 
    3. realizat utilizând un software de planificare a timpului. 
 
 
    c) Organizarea şi personalul 
    Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici: 
    - structura echipei propuse pentru managementul contractului; 
    - modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul 
serviciilor, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile 
caietului de sarcini; 
    - descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizează pentru 
realizarea activităţilor propuse pentru îndeplinirea obiectului 
contractului. Această infrastructură trebuie să fie corespunzătoare 
scopului contractului şi să îndeplinească toate cerinţele solicitate de 
legislaţia în vigoare. 
 
    Se va prezenta doar echipamentul necesar şi propus pentru desfăşurarea 
contractului şi nu tot echipamentul deţinut de către ofertant (în situaţia 
în care această infrastructură nu a fost detaliată şi impusă de 
autoritatea contractantă în cadrul instrucţiunilor către ofertanţi). 
 
*T* 
     
     
┌─────────┬────────┬───────┬───────┬────────────┬──────────────┬──────────
──┐ 
     │Descriere│Caracte-│Nr. de │Vechime│Autorizaţii,│Localizarea   
│Momentul din│ 
     │(tip/pro-│ristici │unităţi│ (ani) │agremente,  
│echipamentului│executarea  │ 
     │venienţă │        │       │       │licenţe     │(adresa, 
acolo│serviciilor │ 
     │/model)  │        │       │       │etc. conform│unde este     │în 
care se  │ 
     │         │        │       │       │legislaţiei │aplicabil)    
│utilizează  │ 
     │         │        │       │       │în vigoare  │              │*4)         
│ 
     
├─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────────
──┤ 
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     │         │        │       │       │     /      │              │            
│ 
     
├─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────────
──┤ 
     │         │        │       │       │     /      │              │            
│ 
     
├─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────────
──┤ 
     │         │        │       │       │     /      │              │            
│ 
     
├─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────────
──┤ 
     │         │        │       │       │     /      │              │            
│ 
     
└─────────┴────────┴───────┴───────┴────────────┴──────────────┴──────────
──┘ 
 
*ST* 
 
    Notă  
    *4) Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din 
derularea serviciilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente 
şi va justifica propunerea sa ţinând cont de echipamentele necesare pentru 
realizarea corespunzătoare a serviciilor şi obţinerea rezultatelor dorite. 
    - modul de abordare a activităţii de identificare a riscurilor ce pot 
apărea pe parcursul derulării contractului şi măsuri de diminuare a 
riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini; 
    - modul de abordare a activităţii de prevenire/atenuare/eliminare sau 
minimizare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate în caietul de 
sarcini; 
    - modul de abordare a activităţilor corespunzătoare îndeplinirii 
cerinţelor privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv modul în 
care ofertantul devenit contractor se va asigura că pe parcursul 
executării contractului obligaţiile legale referitoare la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii sunt respectate (dacă este cazul); 
    - modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu subcontractorii, în 
raport cu activităţile subcontractate (dacă este cazul); 
    - evaluarea utilizării resurselor în termeni om-zile de lucru, 
deplasările personalului şi utilizarea echipamentelor alocate tuturor 
organizaţiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractantă) implicate în 
realizarea contractului. 
 
 
 
└──────────────────────────────────────

    h) precizarea măsurilor de management de mediu pe care operatorul 
economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului;
    i) o declaraţie cu privire la numărul mediu anual de personal al 
operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări şi 
numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
    j) o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele 
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tehnice la dispoziţia operatorului economic care prestează servicii ori 
execută lucrări pentru executarea contractului;
    k) precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic 
intenţionează să o/le subcontracteze;
    l) eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a 
fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea 
entităţii contractante;
    m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul 
calităţii sau organisme cu competenţe recunoscute, care atestă 
conformitatea produselor care urmează a fi livrate, identificată în mod 
clar prin trimitere la specificaţii tehnice sau standarde.

    ART. 193
    (1) Atunci când intenţionează să atribuie un contract sectorial/acord-
cadru pe loturi, entitatea contractantă aplică criteriile privind 
capacitatea prin raportare la fiecare lot în parte.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă 
poate stabili cerinţele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale 
prin raportare la grupuri de loturi, în cazul în care este permisă
atribuirea mai multor loturi aceluiaşi ofertant, iar contractele pentru 
acestea trebuie executate în acelaşi timp.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ca o condiţie pentru 
posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi 
aceluiaşi ofertant, entitatea contractantă poate stabili cerinţele privind 
resursele tehnice şi/sau profesionale, prin raportare la grupuri de 
loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se 
realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiaşi/aceloraşi 
resurse pentru mai multe contracte care se execută în acelaşi timp.

    ART. 194
    Criteriile privind capacitatea şi cerinţele minime solicitate pentru 
îndeplinirea acestora, împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, 
sunt prevăzute în invitaţia de participare la o procedură concurenţială de 
ofertare.

  Standarde de asigurare a calităţii şi standarde de management de mediu
    ART. 195
    (1)  În cazul în care entitatea contractantă impune operatorilor 
economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de 
organisme independente care atestă respectarea de către aceştia a anumitor 
standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management 
de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calităţii 
bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme 
acreditate.
 (la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 195 , Paragraful 5 , Sectiunea 
a 6-a , Capitolul V  a fost modificat de Punctul 34, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2) Entitatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu 
principiul recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente 
cu cele prevăzute la alin. (1), emise de organisme de certificare 
acreditate stabilite în alte state membre.
    (3) În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a 
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avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este 
solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine 
în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea 
contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi 
prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care 
probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător 
al calităţii sau, după caz, al protecţiei mediului, echivalent cu cel 
solicitat de entitatea contractantă.

  Susţinerea unui/unor terţ/terţi
    ART. 196
    (1) Operatorul economic, în cadrul unui sistem de calificare sau în 
cadrul licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, negocierii competitive, 
dialogului competitiv ori parteneriatelor pentru inovare, are dreptul, 
dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract sectorial/acord-
cadru, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte 
îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară 
şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, 
indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul 
economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.
    (2)  În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la 
calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) 
sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se 
bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va 
desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt 
necesare respectivele calificări.
 (la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 196 , Paragraful 6 , Sectiunea 
a 6-a , Capitolul V  a fost modificat de Punctul 35, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia 
economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională 
invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) 
şi (2), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are 
obligaţia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile 
necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, 
prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor.
    (4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/ candidatul are 
obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii 
susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii 
susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de
susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul 
angajament.

(la 22-12-2017 Alineatul (5)  din  Articolul 196 , Paragraful 6 , 
Sectiunea a 6-a , Capitolul V  a fost abrogat de Punctul 36, Articolul II 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    ART. 197
    (1) Entitatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură 
susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la 
situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau 
profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind
capacitatea, şi nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la 
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art. 177, 178 şi 180.
    (2)  Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile
relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de 
excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă 
solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască 
terţul/terţii susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă 
atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. 
b).
 (la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 197 , Paragraful 6 , Sectiunea 
a 6-a , Capitolul V  a fost modificat de Punctul 37, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    ART. 198
    În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea 
criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând 
susţinerea unui/unor terţ/terţi, entitatea contractantă poate solicita ca 
operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în 
mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.

    ART. 199
    (1)  În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun 
la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea 
tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi 
financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca 
aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului 
sectorial/acordului-cadru.
 (la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 199 , Paragraful 6 , Sectiunea 
a 6-a , Capitolul V  a fost modificat de Punctul 38, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun 
la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ 
în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia 
economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, în 
condiţiile prezentei legi.

    ART. 200
    În cazul contractelor sectoriale de lucrări sau de servicii şi al 
lucrărilor sau operaţiunilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui 
contract sectorial de produse, entitatea contractantă poate impune ca 
anumite sarcini esenţiale să fie realizate în mod direct de către ofertant 
sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de 
un anumit membru al asocierii.

    ART. 201
    Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. 
(1) lit. a) şi b), în cazul în care aplică criteriile de calificare şi 
selecţie prevăzute în paragrafele 3 şi 4 din prezenta secţiune, au
obligaţia de a aplica şi prevederile prezentului paragraf.

 (la 22-12-2017 Articolul 201 din Paragraful 6 , Sectiunea a 6-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 39, Articolul II din ORDONANŢA DE 
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URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    SECŢIUNEA a 7-a
    Documentul unic de achiziţie european. E-Certis
    ART. 202
    (1) Entitatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor 
de participare sau ofertelor DUAE, care constă într-o declaraţie pe 
propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul 
certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi 
care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele 
condiţii:
    a) nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la 
art. 177, 178 şi 180;
    b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost 
solicitate de entitatea contractantă;
    c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de 
entitatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    (2)  În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea 
criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind 
capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor 
entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu 
angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către 
terţul/terţii susţinător(i). DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) 
va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi 
informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru 
susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
 (la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 202 , Sectiunea a 7-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 40, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (3)  În cazul în care operatorul economic intenţionează să 
subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii 
privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi 
va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror 
capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la 
rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. 
(1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă 
relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se 
bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire 
respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi 
ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile 
menţionate la alin. (1) lit. a).
 (la 22-12-2017 Alineatul (3) din Articolul 202 , Sectiunea a 7-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 40, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), DUAE conţine şi 
informaţii cu privire la entitatea publică sau partea terţă responsabilă 
cu întocmirea documentelor justificative, precum şi o declaraţie oficială 
care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la 
cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective.
    (5) În cazul în care entitatea contractantă poate obţine documentele 
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justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei 
baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest 
scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de 
identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a 
consimţământului.

    ART. 203
    Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat într-o 
procedură de atribuire precedentă, cu condiţia să confirme că informaţiile 
cuprinse în acesta sunt în continuare corecte şi valabile la data 
depunerii acestuia.

    ART. 204
    DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia 
Europeană şi se furnizează exclusiv în format electronic.

    ART. 205
    (1) Entitatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să 
depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a 
informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării 
unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a 
asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
    (2) Înainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, cu 
excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui 
acord-cadru, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul 
loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente 
justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor 
criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile 
cuprinse în DUAE.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul procedurilor 
care se desfăşoară în mai multe etape, documentele justificative sunt 
solicitate tuturor candidaţilor selectaţi înainte de transmiterea 
invitaţiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.
    (4) Entitatea contractantă poate invita candidaţii/ofertanţii să 
completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (1) sau (2).

    ART. 206
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 205 operatorii economici nu 
sunt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în 
sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care 
entitatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau 
informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date 
naţionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, cum ar fi un 
registru naţional al achiziţiilor sectoriale, un dosar virtual al 
societăţilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem 
de preselecţie.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 205, operatorii economici nu 
sunt obligaţi să prezinte documente justificative în sprijinul 
informaţiilor declarate în DUAE în cazul în care entitatea contractantă 
care a atribuit contractul sectorial sau a încheiat acordul-cadru este 
deja în posesia documentelor respective.
    (3) În sensul alin. (1), bazele de date care conţin informaţii
relevante privind operatorii economici trebuie să fie accesibile tuturor 
entităţilor contractante din toate statele membre şi trebuie să fie 
actualizate periodic în mod corespunzător.
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    ART. 207
    ANAP pune la dispoziţia Comisiei Europene şi actualizează în e-Certis 
lista completă a bazelor de date care conţin informaţii relevante privind 
operatorii economici stabiliţi în România.

    ART. 208
    (1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP 
se asigură că informaţiile privind certificatele şi alte forme de 
documente justificative introduse în e-Certis sunt actualizate în 
permanenţă.
    (2) Entităţile contractante utilizează e-Certis şi solicită în 
principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative 
care sunt disponibile în e-Certis.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Criterii de atribuire
    ART. 209
    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative 
privind preţul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii,
entitatea contractantă îşi bazează decizia de atribuire a contractului 
sectorial/acordului-cadru, prin utilizarea criteriului oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic.
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă 
stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 
criteriului de atribuire şi, după caz, a factorilor de evaluare prevăzuţi 
în documentele achiziţiei.
    (3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), entitatea 
contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire:
    a) preţul cel mai scăzut;
    b) costul cel mai scăzut;
    c) cel mai bun raport calitate-preţ;
    d) cel mai bun raport calitate-cost.

    (4) În sensul alin. (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport calitate-
preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care 
includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, i^n legătură cu 
obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
    (5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre 
altele:
    a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile 
funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi 
utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi 
comercializarea şi condiţiile acesteia;
    b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru 
executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat 
poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de
executare a contractului; sau
    c) serviciile post-vânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de 
livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de 
livrare sau de finalizare, angajamentele în ceea ce priveşte piesele şi 
securitatea aprovizionării.

    (6) În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun 
raport calitate-preţ include, de regulă, un element de preţ sau de cost; 
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în situaţia în care entitatea contractantă iniţiază o procedură de
atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ 
sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative 
ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.
    (7) În sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai scăzut se determină pe 
considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea
costurilor pe ciclul de viaţă.
    (8) Entitatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut sau 
costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul anumitor 
categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de 
servicii care au ca obiect servicii intelectuale şi care presupun 
activităţi cu nivel de complexitate ridicat.
    (9) Categoriile de contracte sectoriale/acorduri-cadru prevăzute la 
alin. (8), precum şi ponderea maximă pe care elementul preţ sau cost o 
poate avea în cadrul criteriului de atribuire a acestor contracte se 
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi.
    (10)  În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, 
entităţile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: 
combaterea şomajului, ce se va menţiona explicit în invitaţia la procedura 
concurenţială de ofertare.
 (la 22-12-2017 Alineatul (10) din Articolul 209 , Sectiunea a 8-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 41, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    ART. 210
    (1) Factorii de evaluare prevăzuţi la art. 209 alin. (4) au legătură 
directă cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru atunci când se 
referă în orice mod la produsele, serviciile sau lucrările care urmează a 
fi furnizate/ prestate/executate în temeiul contractului 
sectorial/acordului-cadru şi în orice stadiu al ciclului lor de viaţă, 
chiar dacă aceşti factori nu fac parte din substanţa materială a 
produselor, serviciilor sau lucrărilor respective.
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă poate 
avea în vedere factori de evaluare în legătură cu:
    a) procesul specific de producţie, furnizare sau comercializare a 
lucrărilor, produselor sau serviciilor;
    b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă a 
lucrărilor, produselor sau serviciilor.

    ART. 211
    (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de 
evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată.
    (2) În sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizaţi de entitatea 
contractantă trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii 
economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea 
efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi, în scopul aplicării 
factorilor de evaluare.
    (3) Atunci când consideră necesar, entitatea contractantă verifică 
exactitatea informaţiilor şi dovezilor furnizate de ofertanţi.

    ART. 212
    (1) Entitatea contractantă precizează în documentele achiziţiei 
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ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare care va fi 
aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, cu excepţia cazului în care oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului 
preţului cel mai scăzut.
    (2) Ponderile relative prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin 
raportare la intervale valorice.
    (3) În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din 
motive obiective, entitatea contractantă indică factorii de evaluare în 
ordinea descrescătoare a importanţei.

    ART. 213
    Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă acoperă, în 
măsura în care sunt relevante, toate sau o parte dintre următoarele 
costuri pe parcursul ciclului de viaţă al unui produs, serviciu sau al 
unei lucrări:
    a) costuri suportate de entitatea contractantă sau de alţi 
utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziţie, costuri de utilizare, 
precum consumul de energie şi de alte resurse, costuri de întreţinere, 
costuri de la sfârşitul ciclului de viaţă, precum costurile de colectare 
şi reciclare;
    b) costuri determinate de efectele externe asupra mediului în legătură 
cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului lor de viaţă, cu 
condiţia ca valoarea pecuniară a acestora să poată fi determinată şi 
verificată; aceste costuri pot să includă costul emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi al altor emisii poluante şi alte costuri de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.

    ART. 214
    (1) În cazul în care entitatea contractantă evaluează costurile 
folosind o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viaţă, 
aceasta indică în documentele achiziţiei datele care trebuie furnizate de 
către ofertanţi, precum şi metoda pe care entitatea contractantă urmează 
să o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viaţă 
pe baza datelor respective.
    (2) Metoda utilizată de entitatea contractantă pentru evaluarea 
costurilor determinate de efecte externe asupra mediului prevăzute la art. 
213 lit. b) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 
condiţii:
    a) se bazează pe criterii nediscriminatorii şi verificabile în mod 
obiectiv; în special, în cazul în care nu a fost stabilită în vederea 
aplicării repetate sau continue, nu favorizează sau dezavantajează în mod 
nejustificat anumiţi operatori economici;
    b) este accesibilă tuturor părţilor interesate;
    c) datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de 
către operatori economici care dau dovadă de o diligenţă obişnuită, 
inclusiv de operatori economici din ţări terţe care sunt parte a Acordului 
privind achiziţiile publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la 
alte acorduri internaţionale în cadrul cărora Uniunea Europeană şi-a 
asumat obligaţii.

    (3) În toate cazurile în care o metodă comună de calculare a 
costurilor pe parcursul ciclului de viaţă a devenit obligatorie printr-un 
act juridic al Uniunii Europene, respectiva metodă comună se aplică pentru 
evaluarea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă.
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    SECŢIUNEA a 9-a
    Cataloage electronice
    ART. 215
    (1) În cazul în care dispoziţiile legale impun utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare, entitatea contractantă poate solicita ca 
ofertele să fie prezentate sub forma de catalog electronic sau să includă 
un catalog electronic.
    (2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi se stabilesc categoriile de achiziţii sectoriale cu privire la care 
entitatea contractantă are obligaţia de a impune utilizarea cataloagelor 
electronice.
    (3) Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi 
însoţite de alte documente care le completează.

    ART. 216
    (1) Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidaţi sau 
ofertanţi în vederea participării la o anumită procedură de atribuire, în 
conformitate cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de entitatea 
contractantă.
    (2) Cataloagele electronice respectă cerinţele aplicabile 
instrumentelor de comunicare electronice, precum şi orice cerinţe 
suplimentare stabilite de entitatea contractantă, în conformitate cu 
prevederile art. 78-80 şi ale normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei legi.

    ART. 217
    (1) Atunci când acceptă sau solicită prezentarea ofertelor sub formă 
de cataloage electronice, entitatea contractantă:
    a) precizează acest lucru în anunţul de participare sau în invitaţia 
pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la 
procedura concurenţială de ofertare se foloseşte un anunţ privind 
existenţa unui sistem de calificare, în invitaţia de participare la 
procedura de ofertare sau la negociere;
    b) indică în documentele achiziţiei toate informaţiile necesare 
referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate şi 
aranjamentele şi specificaţiile tehnice de conectare pentru catalog.

    (2) În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulţi 
operatori economici pe bază de oferte prezentate sub formă de cataloage 
electronice, entitatea contractantă poate prevedea că reluarea competiţiei 
pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizează pe baza 
cataloagelor actualizate.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), entitatea contractantă foloseşte 
una dintre următoarele metode:
    a) invită ofertanţii să transmită din nou cataloagele electronice, 
adaptate la cerinţele contractului în cauză;
    b) informează ofertanţii că intenţionează să colecteze din cataloagele 
electronice care au fost deja transmise informaţiile necesare pentru a 
constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză, cu condiţia 
ca utilizarea acestei metode să fi fost anunţată în documentele achiziţiei 
care au stat la baza încheierii acordului-cadru.

    (4) În cazul în care entitatea contractantă reia competiţia pentru 
atribuirea contractelor subsecvente în executarea acordului-cadru în 
conformitate cu dispoziţiile alin. (3) lit. b), aceasta notifică 
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ofertanţii cu privire la data şi ora la care intenţionează să colecteze 
informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele 
contractului în cauză şi le dă ofertanţilor posibilitatea de a refuza 
această colectare de informaţii.
    (5) Entitatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă 
corespunzătoare de timp între notificarea prevăzută la alin. (4) şi 
colectarea efectivă a informaţiilor.
    (6) Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractantă
prezintă informaţiile colectate în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) 
ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta 
sau confirma că oferta astfel constituită nu conţine erori semnificative.

    ART. 218
    (1) Entitatea contractantă poate atribui contracte sectoriale pe baza 
unui sistem dinamic de achiziţii, solicitând prezentarea ofertelor pentru 
un contract specific sub forma unui catalog electronic.
    (2) Entitatea contractantă poate, de asemenea, să atribuie contracte 
sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 217 alin. (3) lit. b) şi alin. (4)-(6), cu condiţia ca 
solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziţii să fie
însoţită de un catalog electronic conform cu specificaţiile tehnice şi 
formatul stabilite de către entitatea contractantă.
    (3) Catalogul electronic prevăzut la alin. (2) este completat ulterior 
de către candidaţi, când aceştia sunt informaţi cu privire la intenţia 
entităţii contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute 
la art. 217 alin. (3) lit. b).

    SECŢIUNEA a 10-a
    Atribuirea contractelor sectoriale şi încheierea acordurilor-cadru
    ART. 219
    (1) Entitatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza 
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare precizaţi în 
invitaţia la o procedură concurenţială de ofertare şi în documentele 
achiziţiei, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) oferta respectivă îndeplineşte toate cerinţele, condiţiile şi 
criteriile stabilite prin invitaţia la o procedură concurenţială de 
ofertare şi documentele achiziţiei, având în vedere, dacă este cazul, 
dispoziţiile art. 174;
    b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se 
încadrează în motivele de excludere, îndeplineşte criteriile privind 
capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie.
 (la 22-12-2017 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 219 , Sectiunea a 
10-a , Capitolul V  a fost modificată de Punctul 42, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia 
contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o 
situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul, entitatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare 
oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este 
admisibilă.
    (3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o 
ofertă clasată pe locul doi admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 
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225 alin. (1) lit. e).

    ART. 220
    Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se 
stabilesc cazurile şi condiţiile specifice în care entitatea contractantă 
are dreptul, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, să evalueze 
conformitatea ofertelor cu specificaţiile tehnice şi celelalte cerinţe 
prevăzute în documentele achiziţiei şi să aplice criteriul de atribuire 
anterior verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

    ART. 221 
    (1) În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către 
operatorii economici sunt incomplete sau eronate, ori în cazul în care 
lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a 
solicita într-un anumit termen ofertanţilor/candidaţilor clarificări şi, 
după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul 
ofertelor/solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor 
tratamentului egal şi transparenţei. 
    (2) Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin 
clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj 
evident în favoarea unui ofertant/candidat. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 140 
    (1) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de 
volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de 
confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de 
participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum 
trei zile lucrătoare. 
    (2) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită la nivel de zile 
lucrătoare şi în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi 
completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei 
solicitări de participare/oferte. 
    (3) Comunicarea transmisă în sensul alin. (1) către candidat/ofertant 
trebuie să fie clară şi să definească în mod explicit şi suficient de 
detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. 
    (4) În cazul în care comisia de evaluare solicită unui 
candidat/ofertant, în condiţiile art. 221 din Lege, clarificări şi, după 
caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei 
sau solicitării de participare, iar candidatul/ ofertantul nu transmite în 
termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările 
solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, 
oferta sa va fi considerată inacceptabilă. 
    (5) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le 
prezintă comisiei de evaluare potrivit dispoziţiilor alin. (1) conţinutul 
propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată 
neconformă. 
    (6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), oferta nu va fi 
considerată neconformă în măsura în care modificări operate de ofertant în 
legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una din categoriile de 
mai jos: 
    a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau 
    b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o 
eventuală modificare a preţului total al ofertei, indusă de aceste 
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corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor 
participanţi la procedura de atribuire. 
 
    (7) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/ abateri 
din propunerea tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care 
nu conduce la depunerea unei noi oferte. 
    (8) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o 
abatere tehnică minoră a ofertei iniţiale în următoarele situaţii: 
    a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei 
abateri/omisiuni depăşeşte 1% din preţul total al ofertei; 
    b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei 
abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale legii 
care instituie obligaţii ale entităţii contractante în raport cu anumite 
praguri valorice; 
    c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni se constată că s-ar 
schimba clasamentul ofertanţilor; 
    d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu 
oferta iniţială; 
    e) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de 
atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de 
la cerinţele exacte ale respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu a 
fost în conformitate cu aceste cerinţe. 
 
    (9) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), oferta nu va fi 
considerată neconformă în măsura în care modificările operate de ofertant 
în legătură cu propunerea sa financiară reprezintă erori aritmetice, 
respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare 
urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin 
refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt 
cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în 
legislaţia aplicabilă, documentaţia de atribuire şi/sau în alte documente 
prezentate de ofertant. 
    (10) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea 
erorilor aritmetice, oferta sa va fi considerată neconformă. 
 
    ART. 141 
    (1) În condiţiile art. 221 din Lege, comisia de evaluare are dreptul 
de a solicita ofertantului corectarea viciilor de formă cu privire la 
oferta acestuia. 
    (2) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea 
viciilor de formă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), oferta sa va fi 
considerată neconformă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), viciile de formă reprezintă 
acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror 
corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de 
conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate 
de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de 
confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în 
raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 222
    (1) În cazul unei oferte care are un preţ sau cost aparent neobişnuit 
de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie 
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obiectul contractului sectorial/ acordului-cadru care urmează a fi 
atribuit/încheiat, entitatea contractantă are obligaţia de a solicita 
ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la 
preţul sau costul propus.
    (2) Clarificările prevăzute la alin. (1) se pot referi în special la: 
    a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, prin 
raportare la procesul de producţie, serviciile furnizate sau metodele de 
construcţie utilizate; 
    b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de 
favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor sau 
a serviciilor ori executarea lucrărilor; 
    c) originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de 
ofertant; 
    d) respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (1); 
    e) respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 232; 
    f) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 142 
    (1) În situaţia în care comisia de evaluare constată că elemente de 
preţ ale unei oferte sunt aparent neobişnuit de scăzute, prin raportare la 
preţurile pieţei, utilizându-se ca referinţă în acest sens informaţii cum 
ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri, comisia de 
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicaţii 
cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condiţiile de 
calitate impuse prin documentaţia de atribuire. 
    (2) Explicaţiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (1) vor 
fi însoţite de dovezi concludente privind elementele prevăzute la art. 222 
alin. (2) din Lege, precum şi, după caz, respectiv de documente privind, 
după caz şi fără a se limita, preţurile ce pot fi obţinute de la 
furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de 
organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de 
salarizare al personalului ofertantului, performanţele şi costurile 
implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 
    (3) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare 
informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod 
corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta 
va fi considerată inacceptabilă. 
 
└──────────────────────────────────────

    (3) Entitatea contractantă evaluează informaţiile şi documentele 
furnizate de ofertantul a cărui ofertă are un preţ aparent neobişnuit de 
scăzut şi respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile furnizate 
nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al 
costurilor propuse, ţinând seama de elementele prevăzute la alin. (2).
    (4) Entitatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când 
constată că aceasta are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece nu respectă 
obligaţiile prevăzute la art. 64 alin. (1).
    (5) Atunci când entitatea contractantă constată că o ofertă are un 
preţ neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de 
stat, oferta respectivă poate fi respinsă doar din acest motiv numai dacă, 
în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-
un termen corespunzător stabilit de entitatea contractantă, că ajutorul de 
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stat a fost acordat în mod legal.
    (6) În cazul în care entitatea contractantă respinge o ofertă pentru 
motivul prevăzut la alin. (5), va informa Comisia Europeană după 
consultarea cu Consiliul Concurenţei.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Oferte care cuprind produse originare din ţări terţe şi relaţiile cu 
aceste ţări
    ART. 223
    (1) În cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de 
atribuire a unui contract de furnizare conţin produse originare din ţări 
terţe cu care Uniunea Europeană nu a încheiat niciun acord într-un cadru 
multilateral sau bilateral care să asigure accesul efectiv al entităţilor 
comunitare la pieţele acestor ţări terţe, aceste oferte pot fi respinse 
dacă proporţia produselor originare din ţările terţe, determinată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului 
vamal al Uniunii, depăşeşte 50% din valoarea totală a produselor care 
constituie oferta.
    (2) În sensul alin. (1), programele de calculator utilizate în
echipamentele pentru reţele de telecomunicaţii sunt considerate produse.
    (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau 
echivalente din punctul de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării 
factorilor de evaluare, va fi aleasă acea ofertă care nu poate fi respinsă 
în temeiul dispoziţiilor alin. (1).
    (4) În sensul alin. (3), valoarea ofertelor este considerată 
echivalentă, în cazul în care diferenţa dintre preţurile prevăzute în 
propunerile financiare nu depăşeşte 3%.
    (5) Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei 
oferte dacă această alegere ar obliga entitatea contractantă să 
achiziţioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale 
materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori 
dificultăţi tehnice de utilizare sau de întreţinere ori costuri 
disproporţionale.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Finalizarea procedurii de atribuire
    ART. 224
    Procedura de atribuire se finalizează prin:
    a) încheierea contractului sectorial/acordului-cadru; sau
    b) anularea procedurii de atribuire.

    ART. 225
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de 
atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru în următoarele cazuri:
    a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau 
dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă;
    b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din 
cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori 
financiare;
    c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de 
atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;
    d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de 
judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din 
caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura 
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de atribuire, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a 
adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile 
reglementate la art. 2 alin. (2);
    e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se 
află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitate fortuită de a 
executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă.

    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale 
prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii 
de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar entitatea contractantă se 
află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să 
conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

    ART. 226
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a anula procedura de
atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru în situaţiile prevăzute 
la art. 91 alin. (8), art. 95 alin. (8), art. 101 alin. (8) şi art. 110 
alin. (9).
    (2)  Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de 
anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-
cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin 
intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în 
termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.
 (la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 226 , Sectiunea a 12-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 43, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    SECŢIUNEA a 13-a
    Informarea candidaţilor/ofertanţilor
    ART. 227
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului 
declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin 
care îşi manifestă acordul de a încheia contractul sectorial/acordul-
cadru.
    (2)  Pe durata procesului de evaluare, entitatea contractantă are 
obligaţia de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, 
aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv 
rezultatul verificării candidaturilor/DUAE, după caz, rezultatul 
negocierilor/dialogului, şi rezultatul evaluării ofertelor, cu precizarea 
motivelor concrete care au condus la luarea deciziilor respective, în 
conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice 
de aplicare a prevederilor prezentei legi.
 (la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 227 , Sectiunea a 13-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 44, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (3)  Entitatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare întrun 
termen care să nu depăşească perioada de valabilitate a ofertelor 
stabilită prin documentele achiziţiei. Prin excepţie, în cazuri temeinic 
justificate, se poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de 
evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în 
procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către 
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conducătorul entităţii contractante a deciziei de prelungire.
 (la 22-12-2017 Alineatul (3) din Articolul 227 , Sectiunea a 13-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 44, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    ART. 228
    (1) Entitatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu 
privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, 
rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de 
achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei 
decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a 
nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de 
atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la 
emiterea deciziilor respective.
    (2) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la 
alin. (1), entitatea contractantă are obligaţia de a cuprinde:
    a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza 
deciziei de respingere a solicitării sale de participare;
    b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza 
deciziei de respingere a ofertei sale;
 (la 22-12-2017 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 228 , Sectiunea a 
13-a , Capitolul V  a fost modificată de Punctul 45, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a 
fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale 
ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în raport cu oferta sa, numele 
ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul sectorial sau, 
după caz, ale ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se încheie un 
acord-cadru;
    d) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informaţii 
referitoare la desfăşurarea şi progresul negocierilor şi al dialogului cu 
ofertanţii.

    (3)  Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă,
neconformă sau neadecvată.
 (la 22-12-2017 Alineatul (3) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (4)  Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte 
condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost 
prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al 
cărei preţ depăşeşte valoarea  estimată, astfel cum a fost stabilită şi 
documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această 
valoare nu poate fi suplimentată.
 (la 22-12-2017 Alineatul (4) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 
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    (5)  Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă documentele 
achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă semne de înţelegeri 
anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerata de entitatea
contractantă ca fiind anormal de scăzută.
 (la 22-12-2017 Alineatul (5) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de 
relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident 
satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele
entităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.

 (la 22-12-2017 Articolul 228  din  Sectiunea a 13-a , Capitolul V  a fost 
completat de Punctul 47, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 
20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 
decembrie 2017) 

    (6)  Solicitarea de participare este considerată neadecvată în
situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere 
prevăzute la art. 177, 178 şi 180 sau nu îndeplineşte criteriile de 
calificare stabilite de entitate contractantă.
 (la 22-12-2017 Alineatul (6) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , 
Capitolul V  a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1022 din 22 decembrie 2017) 

    (7) Entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite 
informaţii prevăzute la alin. (1) şi (2) privind atribuirea contractului 
sectorial, încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic 
de achiziţii, în situaţia în care dezvăluirea acestora:
    a) ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale sau ar fi contrară 
interesului public;
    b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator 
economic, publice sau private sau ar putea aduce atingere concurenţei 
loiale între operatorii economici.

    ART. 229
    (1) Entităţile contractante care instituie şi utilizează un sistem de 
calificare informează solicitanţii, în termen de 6 luni, despre decizia 
lor privind calificarea.
    (2) În cazul în care luarea deciziei durează mai mult de 4 luni de la 
depunerea cererii, entitatea contractantă informează solicitantul, în 
termen de două luni de la depunerea cererii, despre motivele care 
justifică o prelungire a termenului şi despre data la care cererea urmează 
a fi acceptată sau respinsă.
    (3) Solicitanţii a căror calificare este respinsă sunt informaţi cu 
privire la decizia de respingere şi la motivele deciziei respective, cât 
mai curând posibil şi nu mai târziu de 15 zile de la data deciziei de 
respingere. Motivele au la bază criteriile de calificare prevăzute la art. 
176 alin. (1).
    (4) Entităţile contractante care instituie şi utilizează un sistem de 
calificare pot pune capăt calificării unui operator economic numai pe 
motive bazate pe criteriile de calificare prevăzute la art. 176 alin. (1).

Pagina 196



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    (5) Orice intenţie de a pune capăt unei calificări se comunică
anticipat, în scris, operatorului economic, cu cel puţin 15 zile înainte 
de data la care urmează să înceteze calificarea, împreună cu 
motivul/motivele care justifică acţiunea propusă.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
    ART. 230
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul
procedurii de atribuire pentru fiecare contract sectorial atribuit sau 
acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii 
lansat.
    (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să 
cuprindă cel puţin următoarele documente/informaţii:
    a) denumirea şi adresa entităţii contractante, obiectul şi valoarea 
contractului sectorial/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de 
achiziţii;
    b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau 
selecţie a candidaţilor/ofertanţilor şi/sau reducerea numărului acestora 
pe parcursul procedurii de atribuire;
    c) motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de 
scăzut;
    d) denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care 
oferta acestuia a fost desemnată câştigătoare;
    e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul 
sectorial/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câştigător 
intenţionează să o/le subcontracteze unor terţi şi denumirea 
subcontractanţilor;
    f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în 
cazul aplicării procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la 
procedura concurenţială de ofertare;
    g) justificarea motivelor pentru care entitatea contractantă a decis 
anularea procedurii de atribuire;
    h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte 
mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;
    i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi 
măsurile luate în acest sens.

    (3) Informaţiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:
    a) denumirea candidaţilor sau ofertanţilor calificaţi şi/sau selectaţi 
şi motivele care au stat la baza acestor decizii;
    b) denumirea candidaţilor sau ofertanţilor respinşi şi motivele 
respingerii.

    (4) În măsura în care anunţul de atribuire a contractului 
sectorial/acordului-cadru conţine informaţiile prevăzute la alin. (2), 
entitatea contractantă poate utiliza acest anunţ ca echivalent al 
raportului procedurii de atribuire.
    (5) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice 
elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei 
Europene sau autorităţilor şi instituţiilor publice competente, la
solicitarea acestora.

    ART. 231 
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul 
achiziţiei sectoriale pentru fiecare contract sectorial/acord-cadru 
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încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat. 
    (2) Dosarul achiziţiei sectoriale se păstrează de către entitatea 
contractantă atât timp cât contractul sectorial/acordul-cadru produce 
efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării 
contractului respectiv. 
    (3) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează 
cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri. 
    (4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei 
sectoriale are caracter de document public. 
    (5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei sectoriale potrivit 
alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 
prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile 
de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care 
aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire, entitatea contractantă este obligată 
să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare 
de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum şi la 
informaţiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice 
şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind 
confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală. 
    (7) Conţinutul dosarului achiziţiei sectoriale se stabileşte prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA a 12-a 
    Dosarul achiziţiei 
    ART. 154 
     Dosarul achiziţiei sectoriale trebuie să cuprindă documentele 
întocmite/primite de entitatea contractantă în cadrul procedurii de 
atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: 
    a) strategia de contractare; 
    b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, 
dacă este cazul; 
    c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre 
publicare; 
    d) erata, dacă este cazul; 
    e) documentaţia de atribuire; 
    f) decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, 
după caz, a experţilor cooptaţi; 
    g) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate; 
    h) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este 
cazul; 
    i) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 
    j) DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost 
solicitate; 
    k) solicitările de clarificări, precum şi clarificările 
transmise/primite de entitatea contractantă; 
    l) raportul intermediar privind selecţia candidaţilor, dacă este 
cazul; 
    m) procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz; 
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    n) raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta; 
    o) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 
    p) contractul sectorial/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele 
adiţionale; 
    q) dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; 
    r) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre 
publicare; 
    s) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de 
atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor; 
    ş) hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de 
atribuire; 
    t) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant; 
    ţ) dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire. 
 
 
    ART. 155 
    (1) În cazul în care entitatea contractantă aplică procedurile de 
atribuire prevăzute de Lege prin utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare, utilizează un sistem dinamic sau o licitaţie electronică, 
entitatea contractantă are obligaţia de a asigura arhivarea documentelor 
care fac parte din dosarul achiziţiei sectoriale potrivit dispoziţiilor 
art. 154, în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind 
arhivarea documentelor în formă electronică, republicată. 
    (2) În cazul procedurilor desfăşurate integral prin mijloace 
electronice, trasabilitatea acţiunilor aferente atribuirii contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru este asigurată implicit de SEAP. 
 
└──────────────────────────────────────

    CAP. VI
    Executarea contractului sectorial
    SECŢIUNEA 1
    Subcontractarea
    ART. 232
    (1) Entitatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare 
părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi 
în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări 
furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi 
subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci 
când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii 
propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul 
încheierii contractului de achiziţie publică, sau la momentul introducerii 
acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi 
plătiţi direct de către entitatea contractantă. Entitatea contractantă 
efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când 
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 
părţi, respectiv entitatea contractantă, contractant şi subcontractant sau 
de entitatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod 
nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor 
asumate de subcontractant.
    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit 
direct, entitatea contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul 
contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce 
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prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către 
subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 
aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în 
conformitate cu prevederile alin. (2).
    (4) Entitatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea 
contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi
subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi 
ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 
aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să 
fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de 
achiziţie publică.
    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea 
contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului 
contract sectorial/acord-cadru.

    ART. 233
    (1) Entitatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la 
momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de 
contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în 
executarea contractului sectorial, în măsura în care aceste informaţii 
sunt cunoscute la momentul respectiv.
    (2) Contractantul are obligaţia de a notifica entităţii contractante 
orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata 
contractului sectorial.
    (3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe 
durata executării contractului sectorial, cu condiţia ca schimbarea 
acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului
sectorial, în condiţiile art. 235-241.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite 
entităţii contractante informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine 
acordul entităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului.
    (5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi 
are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi 
alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzător părţii lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

    ART. 234 
    În scopul unei informări complete, entitatea contractantă are dreptul 
de a extinde aplicarea obligaţiilor prevăzute la art. 233:    a) cu 
privire la furnizorii implicaţi în contracte sectoriale de lucrări sau de 
servicii; 
    b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului 
sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de 
subcontractare. 
 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA 1 
    Subcontractarea 
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    ART. 156 
    (1) În aplicarea prevederilor art. 232 din Lege, entitatea 
contractantă are obligaţia de a stabili clauze contractuale obligatorii 
privind cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de 
partea/părţile din contract care este/sunt îndeplinite de către aceştia. 
    (2) În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia 
de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de 
contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi 
îndeplinită/îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 
partea/părţile respectivă/respective, precum şi acordul subcontractanţilor 
cu privire la aceste aspecte. 
 
    ART. 157 
    (1) În condiţiile art. 250 şi 251 din Lege, în cazul atribuirii unui 
contract pe termen lung, care a fost clasificat ca fiind contract 
sectorial, se pot stabili mecanisme de plată care să dea posibilitatea 
entităţii contractante să realizeze plăţi periodice pe durata 
contractului, bazate pe criterii de performanţă, cu condiţia ca 
respectivele mecanisme să fie adaptate corespunzător naturii unui asemenea 
contract. 
    (2) În cazul unui contract sectorial pe termen lung, care cuprinde 
atât executarea de lucrări, cât şi operarea rezultatelor acestora, având 
în vedere că riscul de operare nu este transferat într-o măsură 
semnificativă contractorului, prin mecanismele de plată prevăzute la alin. 
(1) se va asigura rambursarea de către entitatea contractantă, prin plăţi 
periodice pe durata contractului, atât a contravalorii lucrărilor 
executate, cât şi a prestaţiilor efectuate de respectivul contractor 
pentru operarea rezultatelor acestora, asigurându-se un profit rezonabil 
în conformitate cu oferta financiară acceptată. 
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) se vor utiliza criterii obiective 
şi cuantificabile de performanţă prevăzute atât în cadrul documentaţiei de 
atribuire, cât şi în cuprinsul contractului, cu menţionarea inclusiv a 
perioadelor de remediere a neconformităţilor înregistrate pe perioada de 
operare, cât şi a mecanismelor de monitorizare a performanţei 
contractorului şi a metodelor de calcul al penalităţilor în caz de 
neîndeplinire a nivelurilor impuse pentru respectivele criterii. 
 
└──────────────────────────────────────

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
    ART. 235
    Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar în situaţiile prevăzute 
de prezenta secţiune.

    ART. 236 
    (1) Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, 
indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani şi indiferent de valoarea 
acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma 
unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include 
clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni. 
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire 
precizează obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau 
opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, şi nu 
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pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al 
contractului sectorial sau al acordului-cadru. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    ART. 30 
    (1) În condiţiile art. 236 din Lege, pe parcursul îndeplinirii 
contractului sectorial/acordului-cadru, preţul poate fi ajustat în 
situaţia în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a 
constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente 
constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului sectorial/acordului-cadru. 
    (2) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de 
ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de 
atribuire, cât şi în contractul sectorial/acordul-cadru care urmează să 
fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. 
    (3) Entitatea contractantă precizează atât în documentaţia de 
atribuire, cât şi în contractul sectorial/acordul-cadru, modul concret de 
ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa 
informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine 
statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. 
    (4) Lipsa, modificarea sau completarea informaţiilor/clauzelor 
determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de 
ajustare a preţului contractului sectorial/acordului-cadru. 
    (5) În condiţiile art. 236 din Lege, posibilitatea de ajustare a 
preţului, precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în 
contractul care urmează să fie încheiat, dar fără a fi îndeplinite 
condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în cazul în care au 
loc modificări legislative sau au fost emise de către entităţile locale 
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului sectorial/acordului-cadru. 
    (6) În orice situaţie preţul contractului poate fi ajustat doar în 
măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului. 
    (7) Modul de ajustare a preţului contractului sectorial nu trebuie să 
conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 
prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia 
contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării 
respectivei proceduri, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (5). 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 237
    (1) Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite 
în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor 
produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în 
contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea
îndeplinirii acestuia;
    b) schimbarea contractantului este imposibilă.
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    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. b), schimbarea 
contractantului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite în mod 
cumulativ următoarele condiţii:
    a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive
economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau 
interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile 
existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale;
    b) schimbarea contractantului ar cauza entităţii contractante 
dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor.

    ART. 238 
    Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite 
în mod cumulativ următoarele condiţii: 
    a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o 
entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă; 
    b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului. 
 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . METODOLOGIE              14/06/2017 
    ART. 1 
    Prezenta metodologie stabileşte modul de selecţie şi de interacţiune a 
autorităţilor/entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru 
Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, în legătură cu intenţia de 
modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, 
respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile 
prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 238 din Legea 
nr. 99/2016. 
 
    ART. 2 
    În aplicarea prevederilor art. 221 alin. (12) din Legea nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale art. 242 
alin. (2) din Legea nr. 99/2016, ANAP, prin Direcţia generală control ex-
ante, verifică argumentele aduse de autorităţile/entităţile contractante 
cu privire la încadrarea în condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016, ce permit modificarea 
contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, respectiv a 
contractului/acordului-cadru sectorial. 
 
    ART. 3 
    (1) Atunci când autorităţile/entităţile contractante au în intenţie 
punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a 
dispoziţiilor art. 238 din Legea nr. 99/2016, acestea au obligaţia de a 
notifica ANAP, prin orice mijloc de comunicare, cu 5 zile lucrătoare 
înainte de data de începere a etapelor de modificare a 
contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/acordului-
cadru sectorial. 
    (2) Indiferent de mijlocul de comunicare utilizat, autoritatea/ 
entitatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile pentru ca 
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termenul prevăzut la alin. (1) să nu fie afectat prin raportare la 
momentul primirii notificării de către ANAP. 
    (3) Prin sintagma „etapele de modificare a contractului", prevăzută la 
art. 23 alin. (9) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 25 alin. (10) 
din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, se înţeleg toate demersurile dintre autoritatea/entitatea 
contractantă şi contractant cu privire la stabilirea şi formalizarea 
condiţiilor ce vor guverna implementarea modificării contractuale, această 
logică aplicânduse şi acordului-cadru, având în vedere art. 221 alin. (12) 
din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016. 
    (4) Notificările prevăzute la alin. (1) conţin informaţiile prevăzute 
în anexa nr. 2 la ordin şi motivele care justifică încadrarea în 
prevederile legale referitoare la modificarea contractului/acordului-cadru 
de achiziţie publică, contractului/ acordului-cadru sectorial. 
 
    ART. 4 
    (1) Indiferent de valoarea estimată a modificării contractuale, 
verificarea notificărilor transmise de autorităţile/entităţile 
contractante, conform art. 3, se realizează în mod selectiv, în baza 
următoarelor criterii: 
    a) sursa de finanţare a contractului/acordului-cadru de achiziţie 
publică, respectiv contractului/acordului-cadru sectorial ce urmează a fi 
încheiat; se selectează cu prioritate notificările aferente modificărilor 
contractelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, urmate de cele 
finanţate din fonduri bugetare şi apoi de cele finanţate din fonduri 
proprii; 
    b) tipul contractului ce urmează a fi încheiat; se selectează în 
următoarea ordine de prioritate: contracte de lucrări, urmate de contracte 
de servicii şi apoi contracte de produse; 
    c) valoarea estimată a modificării contractului/acordului-cadru de 
achiziţie publică, respectiv a contractului/ acordului-cadru sectorial 
care se modifică; ordinea de prioritate se stabileşte prin raportare la 
pragurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art. 23 alin. (1) din anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv art. 12 din Legea nr. 99/2016 şi art. 25 alin. (1) din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sens descrescător al acestora; 
    d) istoricul autorităţii/entităţii contractante în domeniul 
achiziţiilor publice, prin raportare la numărul neconformităţilor 
rezultate din exercitarea controlului ex-ante în ultimii 3 ani încheiaţi, 
existente în evidenţa Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. În 
cazul unei autorităţi/entităţi contractante care nu a făcut obiectul unui 
control ex-ante în ultimii 3 ani încheiaţi, aceasta se selectează cu 
aceeaşi prioritate precum cea acordată celor cu cel mai mare număr de 
neconformităţi. 
 
    (2) Metodologia de selecţie se aplică zilnic tuturor notificărilor 
înregistrate la ANAP în ziua precedentă, prin aplicarea criteriilor 
prevăzute la alin. (1), conform ponderilor asociate acestora prin 
procedură operaţională. 
 
    ART. 5 
    (1) Notificările selectate potrivit criteriilor menţionate la art. 4 
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sunt cuprinse în programul de verificare. 
    (2) La întocmirea programelor de verificare se vor avea în vedere 
următoarele: 
    a) personalul disponibil la nivelul Direcţiei generale control ex-
ante, Direcţia verificare derulare procedură de atribuire; 
    b) gradul de încărcare a personalului, avându-se în vedere numărul de 
proceduri de atribuire ce poate fi verificat în aceeaşi perioadă de timp; 
    c) recomandările autorităţilor de management cu privire la procedurile 
de atribuire/modificările contractuale ale contractelor finanţate din 
fonduri europene nerambursabile care ar trebui să facă obiectul 
verificării ANAP. 
 
    (3) Programul de verificare se întocmeşte zilnic de către Direcţia 
generală control ex-ante. 
 
    ART. 6 
    (1) După întocmirea programului de verificare, Direcţia generală 
control ex-ante realizează următoarele demersuri: 
    a) Elaborează decizia de verificare pentru fiecare notificare 
transmisă de autorităţile/entităţile contractante în condiţiile art. 3, ce 
a fost inclusă în programul de verificare, în prima zi lucrătoare de la 
data înregistrării respectivei notificări la ANAP: 
    (i) Decizia de verificare reprezintă documentul prin care ANAP 
înştiinţează autoritatea/entitatea contractantă cu privire la selectarea 
pentru verificarea modificării contractuale iniţiată de aceasta şi 
notificată conform art. 3. 
    (ii) Decizia de verificare se semnează de către preşedintele ANAP, la 
propunerea conducătorului Direcţiei generale control ex-ante, împreună cu 
ordinul de serviciu, emis în baza respectivei decizii de verificare.  
    (iii) Prin ordinul de serviciu sunt împuternicite persoanele din 
cadrul Direcţiei generale control ex-ante care vor verifica argumentele 
aduse de autorităţile/entităţile contractante cu privire la încadrarea în 
condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 238 din Legea 
nr. 99/2016, care permit modificarea contractului/ acordului-cadru de 
achiziţie publică, respectiv a contractului/acordului-cadru sectorial. 
    (iv) Persoanele împuternicite au totodată dreptul de a constata fapte 
prevăzute la art. 224 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 245 alin. (2) 
lit. g) din Legea nr. 99/2016, după caz, şi de a aplica sancţiuni 
contravenţionale. În acest sens, refuzul de a pune la dispoziţia ANAP, în 
termenul stabilit, de către autoritatea/entitatea contractantă a 
informaţiilor/ documentelor solicitate echivalează cu nepunerea la 
dispoziţia ANAP, în termenul solicitat, a informaţiilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, pe care 
aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor sale; 
 
    b) Transmite odată cu decizia de verificare prevăzută la lit. a) o 
adresă prin care solicită autorităţilor/entităţilor contractante punerea 
la dispoziţie în termen de 1 zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de 
verificare la autoritatea/entitatea contractantă a următoarelor 
informaţii/documente: 
    (i) copii asumate asupra conformităţii cu originalul prin semnătura 
conducătorului compartimentului de achiziţii publice ale extraselor din 
contractul iniţial şi din actele adiţionale aferente acestuia (dacă 
există) din care să rezulte valoarea la care acestea au fost încheiate, în 
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vederea analizării încadrării tuturor modificărilor contractuale (inclusiv 
a celei care face obiectul verificării) în procentul de 50% din valoarea 
la care a fost încheiat contractul iniţial, precum şi alte clauze 
contractuale care susţin modificarea; 
    (ii) după caz, adresă de completare a justificărilor incluse în 
notificare, cu privire la încadrarea modificării contractuale în situaţia 
şi condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 238 
din Legea nr. 99/2016, întocmită de compartimentul de achiziţii publice, 
avizată de serviciul juridic şi aprobată de conducătorul 
autorităţii/entităţii contractante, precum şi documentele ce au stat la 
baza întocmirii acesteia;  
    (iii) orice alte informaţii/documente suplimentare considerate 
necesare în acest context. 
 
    c) Analizează în termen de 1 zi lucrătoare de la intrarea în posesia 
documentelor prevăzute la lit. b) conţinutul acestora, precum şi al 
notificării, în vederea emiterii opiniei privind modul în care 
autoritatea/entitatea contractantă a demonstrat încadrarea în prevederile 
art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv ale art. 238 din Legea nr. 99/2016, 
după caz, ce permit modificarea contractului/acordului-cadru de achiziţie 
publică, respectiv a contractului/acordului-cadru sectorial. 
    d) Până la data-limită de începere a demersurilor dintre 
autoritatea/entitatea contractantă şi contractant cu privire la stabilirea 
şi formalizarea condiţiilor ce vor guverna implementarea modificării 
contractuale, persoanele împuternicite de către ANAP fundamentează 
constatările aferente emiterii, în cadrul acestui termen, a opiniei prin 
care se aduc la cunoştinţa autorităţii/entităţii contractante în cauză 
motivele pentru care ANAP consideră că nu sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv de art. 238 din Legea 
nr. 99/2016. 
    (i) În cazul în care volumul şi complexitatea documentelor puse la 
dispoziţie de autoritatea/ entitatea contractantă impun o analiză ce 
necesită un interval de timp mai îndelungat sau sunt necesare deplasări 
ale persoanelor împuternicite de către ANAP la sediul 
autorităţii/entităţii contractante, opinia cu privire la modificarea 
contractuală propusă poate fi emisă şi după data prevăzută prin prezentul 
articol, dar nu mai târziu de 1 zi lucrătoare de la momentul în care 
aceasta a înştiinţat ANAP cu privire la finalizarea etapelor de modificare 
a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică/sectorial. 
    (ii) Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a continua 
demersurile aferente semnării actului adiţional, în cazul în care ANAP nu 
transmite opinia menţionată la această literă în intervalul de timp 
prevăzut.  
    (iii) Opinia ANAP se transmite autorităţii/entităţii contractante prin 
orice mijloc de comunicare, astfel încât să asigure respectarea termenelor 
prevăzute la această literă.  
 
    e) Elaborează un raport de activitate pentru fiecare modificare 
contractuală verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 
unei copii de pe actul adiţional încheiat de autoritatea/entitatea 
contractantă, respectiv de la data comunicării hotărârii de anulare a 
demersului de modificare a contractului/acordului-cadru de achiziţie 
publică/sectorial, astfel: 
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    (i) În cazul unei modificări contractuale finanţate din fonduri 
europene nerambursabile, raportul de activitate se întocmeşte în 3 
exemplare, din care: un exemplar se transmite Autorităţii de management 
care gestionează programul operaţional, însoţit de opinia emisă de ANAP; 
un exemplar se transmite la structura din cadrul ANAP responsabilă cu 
exercitarea funcţiei de control ex-post; un exemplar se păstrează la 
Direcţia generală control ex-ante. 
    (ii) În cazul unei modificări contractuale finanţate din fonduri 
bugetare/fonduri proprii, raportul de activitate se întocmeşte în 2 
exemplare, din care un exemplar se păstrează la Direcţia generală control 
ex-ante şi un exemplar, însoţit de opinia emisă de ANAP, se transmite la 
structura din cadrul ANAP responsabilă cu exercitarea funcţiei de control 
ex-post. 
 
 
 
    ART. 7 
    Autoritatea/Entitatea contractantă iniţiatoare a unei modificări 
contractuale în temeiul art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al art. 238 din 
Legea nr. 99/2016, selectată pentru verificare, are următoarele obligaţii 
către ANAP: 
    a) de a notifica cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea etapelor de 
modificare a contractului, transmiţând totodată, conform prezentei 
metodologii, şi argumentele care justifică încadrarea în prevederea 
legală; 
    b) de a pune la dispoziţie documentele menţionate la art. 6 lit. b) în 
termen de 1 zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la 
autoritatea/entitatea contractantă, respectiv de la data solicitării de 
către persoanele desemnate din cadrul ANAP a informaţiilor/documentelor 
suplimentare; 
    c) de a informa cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de data stabilită 
pentru demararea etapelor de modificare a contractului/ acordului-cadru de 
achiziţie publică, respectiv a contractului/ acordului-cadru sectorial, 
dacă aceasta mai este de actualitate, în raport cu data menţionată în 
notificarea transmisă iniţial la ANAP; 
    d) de a înştiinţa ANAP cu privire la finalizarea etapelor de 
modificare a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică/ sectorial 
în prima zi lucrătoare după formalizarea condiţiilor ce vor guverna 
implementarea modificării contractuale; 
    e) de a transmite, cu adresă de înaintare, o copie a actului adiţional 
de modificare a contractului iniţial, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
încheierea acestuia, respectiv a hotărârii de anulare a demersului de 
modificare a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, respectiv 
a contractului/ acordului-cadru sectorial, în termen de 1 zi lucrătoare de 
la adoptarea acesteia. 
 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 239
    Entităţile contractante care modifică un contract sectorial/acord-
cadru în cazurile prevăzute la art. 237 şi 238 au obligaţia de a publica 
un anunţ în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel 
naţional, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia 
Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a 
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Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014.

    ART. 240 
    (1) Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu 
care entitatea contractantă a încheiat iniţial contractul 
sectorial/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, într-una 
dintre următoarele situaţii: 
    a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite 
de entitatea contractantă potrivit art. 236; 
    b) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din 
contractul sectorial/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator 
economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite 
iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 
substanţiale ale contractului sectorial/acordului-cadru şi să nu se 
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 
prevăzute de prezenta lege; 
    c) în cazul în care entitatea contractantă însăşi îşi asumă 
obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, 
respectiv aceştia faţă de entitatea contractantă; 
 (la 22-12-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 240 , Sectiunea a 
2-a , Capitolul VI  a fost modificată de Punctul 48, Articolul II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)  
 
 
    (2) Contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru pot fi 
modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când 
modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, în sensul 
alin. (3). 
    (3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord-cadru pe 
perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială în 
sensul alin. (2) atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre 
următoarele condiţii: 
    a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în 
procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi 
decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea 
acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de 
atribuire; 
    b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial 
sau al acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a 
fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru iniţial; 
    c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului 
sectorial/acordului-cadru; 
    d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte 
cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). 
 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . INSTRUCTIUNI           3 08/08/2017 
    CAP. I 
     
    Dispoziţii generale 
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    ART. 1 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă şi operatorul/operatorii 
economic/economici stabilesc, prin semnarea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru sau a contractului sectorial/acordului-cadru, 
denumite în continuare contractul de achiziţie publică/sectorial/acordul-
cadru, ca urmare a acordului de voinţă exprimat, drepturile şi obligaţiile 
pe care şi le asumă, cu respectarea regulilor şi limitelor impuse prin 
acesta şi prin legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale. 
    (2) În situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract de 
achiziţie publică/sectorial/acord-cadru, apare necesitatea unei modificări 
a condiţiilor de implementare stabilite prin clauzele iniţiale ale 
contractului, autoritatea/entitatea contractantă va stabili, înainte de 
aprobarea şi implementarea acestei modificări, dacă modificarea avută în 
vedere este, raportat la circumstanţele specifice ale contractului, fie 
aplicarea directă a clauzelor contractuale, ce nu necesită interpretare în 
funcţie de situaţia de fapt constatată în implementare, fie o modificare 
în condiţii excepţionale, fie una nesubstanţială, fie una substanţială. 
    (3) Posibilităţile de modificare a contractului/acordului-cadru 
detaliate prin această instrucţiune au fost structurate în corelaţie cu 
prevederile legale şi grupate în 4 categorii, aşa cum rezultă din tabelul 
de mai jos: 
    *Font 7* 
 
*T* 
        
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────
──────┐ 
        │I. Modificare ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractului         │Cap. II      │Modalitatea de 
aprobare/Formalizarea  │ 
        │                                                                                │             │efectuării modificării                
│ 
        
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │                             │Legea nr. 98/2016, cu        │                    │             │                                      
│ 
        │                             │modificările şi completările │                    │             │                                      
│ 
        │                             │ulterioare                   │Legea nr. 99/2016   │             │                                      
│ 
        
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │Aplicare directă a           │Art. 221 alin. (1) lit. a)   │Art. 236            │Art. 2 şi 3  │● prin aplicarea directă 
a clauzelor  │ 
        │prevederilor contractului -  │şi alin. (2)                 │                    │             │contractului (acordul de 
voinţă al    │ 
        │caz general                  │                             │                    │             │părţilor fiind dat prin 
semnarea      │ 
        │                             │                             │                    │             │contractului)                         
│ 
        │                             │                             │                    │             │● prin act adiţional în 
cazul în care │ 
        │                             │                             │                    │             │se modifică valoarea 
finală/totală a  │ 
        │                             │                             │                    │             │contractului                          
│ 
        
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │Aplicare directă a           │Art. 221 alin. (1) lit. d)   │Art. 240 alin (1)   │Art. 4       │● prin aplicarea directă 
a clauzelor  │ 
        │prevederilor contractului/   │                             │                    │             │contractului                          
│ 
        │legii - înlocuirea           │                             │                    │             │● prin act adiţional ce 
stabileşte    │ 
        │contractantului              │                             │                    │             │cine este noul 
contractant ce îl      │ 
        │                             │                             │                    │             │înlocuieşte pe cel 
iniţial            │ 
        
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │II. Modificări nesubstanţiale                                                   │Cap. III     │                                      
│ 
        
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │Modificări nesubstanţiale -  │Art. 221 alin (1) lit. e),   │Art. 240 alin (2)   │Art. 5 şi 6  │● prin aplicarea 
clauzelor            │ 
        │adaptări la context practic  │alin. (9) şi (11)            │şi (3)              │             │contractului, după o 
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analiză a        │ 
        │                             │                             │                    │             │circumstanţelor, a 
valorii şi altor   │ 
        │                             │                             │                    │             │aspecte care 
demonstrează             │ 
        │                             │                             │                    │             │posibilitatea încadrării 
în acest tip │ 
        │                             │                             │                    │             │de modificare                         
│ 
        │                             │                             │                    │             │● prin act adiţional în 
cazul în care │ 
        │                             │                             │                    │             │se modifică valoarea 
finală/totală a  │ 
        │                             │                             │                    │             │contractului, durata de 
execuţie a    │ 
        │                             │                             │                    │             │contractului; cantitatea 
totală de    │ 
        │                             │                             │                    │             │lucrări/servicii şi/sau 
altele        │ 
        │                             │                             │                    │             │asemenea                              
│ 
        
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │Modificări nesubstanţiale -  │Art. 221 alin. (1) lit. f)   │Art. 241 şi art. 242│Art. 7       │● prin aplicarea 
clauzelor contractu- │ 
        │prag valoric                 │şi alin. (10)                │alin. (1)           │             │lui, după o analiză a 
circumstanţelor,│ 
        │                             │                             │                    │             │valorii şi altor aspecte 
care         │ 
        │                             │                             │                    │             │demonstrează 
posibilitatea încadrării │ 
        │                             │                             │                    │             │în acest tip de 
modificare            │ 
        │                             │                             │                    │             │● prin act adiţional în 
cazul în care │ 
        │                             │                             │                    │             │se modifică valoarea 
finală/totală a  │ 
        │                             │                             │                    │             │contractului, durata de 
execuţie a    │ 
        │                             │                             │                    │             │contractului; cantitatea 
totală de    │ 
        │                             │                             │                    │             │lucrări/servicii şi/sau 
altele        │ 
        │                             │                             │                    │             │asemenea                              
│ 
        
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │III. Modificări - condiţii excepţionale                                         │Cap. IV      │                                      
│ 
        
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │Modificări condiţii          │Art. 221 alin. (1) lit. b),  │Art. 237 şi         │Art. 8       │prin act adiţional                    
│ 
        │excepţionale - schimbarea    │alin. (3), (4),(5), (6) şi   │art. 239            │             │                                      
│ 
        │contractantului imposibilă   │(10)                         │                    │             │                                      
│ 
        
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │Modificări - condiţii        │Art. 221 alin. (1) lit. c),  │Art. 238, art. 239  │Art. 9       │prin act adiţional                    
│ 
        │excepţionale - circumstanţe  │alin (4), (5), (6) şi (10)   │şi art. 242         │             │                                      
│ 
        │imprevizibile pentru o       │                             │alin. (1)           │             │                                      
│ 
        │autoritate/entitate          │                             │                    │             │                                      
│ 
        │contractantă diligentă       │                             │                    │             │                                      
│ 
        
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │IV. Modificări substanţiale                                                     │Cap. V       │                                      
│ 
        
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────
──────┤ 
        │Modificări substanţiale      │Art. 221 alin. (7) şi        │Art. 240 alin. (3)  │Art. 12      │după caz, printr-una din 
procedurile  │ 
        │                             │art. 222                     │şi art. 243         │             │de atribuire stipulate 
de prevederile │ 
        │                             │                             │                    │             │art. 68 al Legii nr. 
98/2016,         │ 
        │                             │                             │                    │             │respectiv art. 82 al 
Legii nr. 99/    │ 
        │                             │                             │                    │             │2016, în conformitate cu 
dispoziţiile │ 
        │                             │                             │                    │             │acestor legi                          
│ 
        
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────
──────┘ 
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*ST* 
 
    CAP. II 
     
    Modificare ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractului 
    ART. 2 
    (1) Modificările rezultate din aplicarea directă a unor clauze contractuale, ce 
precizează explicit care sunt elementele/reperele ce vor fi luate în considerare în 
procesul de implementare, în cazul în care se constată apariţia unei anumite situaţii de 
fapt, nu reprezintă o modificare a contractului iniţial, ci doar aplicarea prevederilor 
acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile definite în alineatele de mai jos. 
    (2) Clauzele contractuale la care se face referire la alin. (1) sunt acele clauze 
care precizează obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum 
şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau 
opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie 
publică/sectorial/acordului-cadru. 
    (3) Pentru a nu reprezenta o modificare a contractului iniţial, ci doar aplicarea 
prevederilor acestuia, astfel de modificări: 
    a) trebuie să fie anticipate de autoritatea/entitatea contractantă în contractul 
iniţial (inclus în documentaţia de atribuire şi la nivelul prevederilor contractului ce a 
fost semnat la finalizarea procedurii de atribuire) prin „clauze de revizuire", cunoscute 
de către toţi ofertanţii şi care indică măsurile concrete ce se vor întreprinde şi/sau 
metoda obiectivă de calcul al preţului ce urmează a fi plătit ca urmare a producerii unui 
eveniment/apariţiei unei situaţii de fapt, evitându-se astfel orice modificare 
discreţionară pe durata execuţiei contractului care ar putea afecta condiţiile 
competiţiei iniţiale; 
    b) rezultă exclusiv din aplicarea directă şi nemijlocită a „clauzelor de revizuire" 
ale contractului iniţial, cu excluderea oricăror altor modificări ale cerinţelor 
acestuia. Aplicarea clauzelor de revizuire este considerată directă şi nemijlocită în 
momentul în care nu presupune ca vreo decizie să fie luată de către vreo parte 
contractantă (sau de către persoane acţionând în numele unei părţi contractante, cum ar 
fi proiectantul, diriginţi de şantier sau, în cadrul contractelor de lucrări de tip 
FIDIC, inginerul consultant/supervizorul) în legătură cu oportunitatea modificării în 
cauză, ci doar să fie efectuată conform modului prevăzut clar şi explicit în contractul 
iniţial, în situaţia în care apar anumite cazuri, evenimente sau circumstanţe anticipate 
de la început prin acesta. 
 
    (4) Sintagma „caracterul general al contractului" se interpretează în acelaşi mod cu 
cel precizat de prevederile art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 238 din Legea nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi acoperă aspectele strict necesare pentru 
finalizarea contractului în condiţiile stabilite prin documentaţia de atribuire şi oferta 
depusă de contractant în procedura de atribuire a respectivului contract şi/sau care nu 
sunt de natură a se încadra în condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (7) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv de art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 
    Exemplul nr. 1: În cazul contractelor de lucrări ce au ca obiect doar execuţia 
acestora pe baza proiectului tehnic pus la dispoziţia ofertanţilor de 
autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând liste de cantităţi, ce presupun ca sumele 
datorate antreprenorului să fie calculate în funcţie de cantităţile de lucrări real 
executate, se constată adesea faptul că aceste cantităţi pot fi diferite de cele înscrise 
în listele iniţiale de cantităţi. 
    Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial (în contract) şi cele real executate, 
fără modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate 
ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care 
aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi 
realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice. 
    Dacă diferenţele de cantităţi sunt datorate altor modificări, cum ar fi modificări de 
proiect tehnic sau ale specificaţiilor tehnice, atunci aceste diferenţe nu vor fi 
considerate remăsurători, ci vor fi analizate ca modificări ale contractului. 
    NOTA Nr. 1 
    Impactul schimbărilor din acest exemplu poate conduce la o mărire a preţului 
final/total al contractului, caz în care autoritatea/entitatea contractantă va încheia, 
din motive de angajament legal, un act adiţional cu contractantul, având drept scop 
îndeplinirea celor 4 faze ale execuţiei bugetare, reglementate de prevederile Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
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privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare, unde valoarea angajamentului legal trebuie să nu 
depăşească valoarea creditului de angajament. 
    Exemplul nr. 2: În cazul în care contractul de achiziţie publică/sectorială/acordul-
cadru prevede penalităţi sau despăgubiri ca urmare a nerespectării de către o parte 
contractantă a obligaţiilor sale contractuale (sau ca urmare a producerii unui eveniment 
aflat în responsabilitatea acestei părţi), penalităţile sau despăgubirile, după caz, vor 
fi aplicate/plătite fără a fi considerate modificări, dar cu condiţia ca metoda de calcul 
aferentă să fie explicit menţionată în contractul iniţial. În acest sens, plata unor 
costuri suplimentare şi/sau prelungirea perioadei de execuţie, ca urmare a unor 
solicitări ale unei părţi a contractului, sunt considerate „despăgubiri", iar metoda de 
determinare a lor este stabilită la nivel de prevederi contractuale. 
    NOTA Nr. 2 
    Reglementările în domeniul achiziţiei publice/sectoriale nu impun vreun prag valoric 
limitativ cu privire la creşterea/micşorarea preţului contractului ca urmare a aplicării 
clauzelor contractuale de tipul celor menţionate la art. 2. Cu toate acestea, în cazul 
situaţiei de la exemplul 1, autoritatea/entitatea contractantă va urmări ca la finalul 
contractului de achiziţie publică/sectorială/acordului-cadru valoarea netă a diferenţelor 
rezultate din remăsurători să se încadreze în plafonul de „cheltuieli diverse şi 
neprevăzute", stabilit conform legislaţiei incidente, respectiv 10% sau 20%, în funcţie 
de situaţia în care se încadrează, respectiv realizare obiectiv/obiect nou de investiţii 
sau execuţie lucrări de intervenţie la o construcţie existentă. Această abordare se 
bazează pe considerentul că depăşirea preţului iniţial al contractului cu o valoare mai 
mare decât cea aferentă aplicării procentelor menţionate mai sus reprezintă un indiciu 
suficient că există inconsistenţe în cadrul proiectului tehnic şi/sau al specificaţiilor 
tehnice. 
    Se recomandă ca aceste condiţii, inclusiv plafoanele aferente, după caz, să fie 
precizate clar, de la început, prin intermediul unor clauze contractuale introduse în 
documentaţia de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului iniţial, 
menţionându-se totodată şi modul de soluţionare a eventualelor situaţii în care valoarea 
netă a diferenţelor rezultate din remăsurători depăşeşte plafonul anunţat, respectiv prin 
analizarea şi tratarea fie ca modificări în condiţii excepţionale, fie ca modificări 
nesubstanţiale sau ca unele substanţiale. 
    În această situaţie, valoarea monetară asociată acestor plafoane se va avea în vedere 
în contextul stabilirii valorii estimate ce stă la baza alegerii procedurii de atribuire 
a contractului iniţial, atunci când se constată că aceasta este situată în apropierea 
pragurilor stabilite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, fără a fi 
însă, inclusă în preţul contractului, respectiv în valoarea ofertată, această abordare 
fiind valabilă şi în raport cu aplicarea prevederilor art. 5. 
    Exemplul nr. 3: 
    O altă situaţie în care se pot utiliza clauzele de revizuire este cea a unui contract 
de furnizare pentru care se poate anticipa de la început că necesitatea ce a stat la baza 
atribuirii sale se poate modifica, într-un anumit interval de timp de la momentul 
semnării, în sensul creşterii sau scăderii cantităţii de produse achiziţionate. În 
asemenea caz, toate aspectele ce detaliază cantitatea de produse ce poate fi 
achiziţionată suplimentar sau care poate fi redusă, în raport cu cea care trebuia 
furnizată la semnarea contractului iniţial, intervalul de timp în care poate produce 
efecte asemenea opţiune, preţul la care vor fi decontate produsele achiziţionate 
suplimentar şi alte condiţii de acest gen trebuie precizate de la început în cadrul 
respectivului contract. Astfel, aplicarea unor asemenea opţiuni, pe perioada de 
valabilitate a contractului (ce este corelată cu intervalul de timp în care poate fi 
exprimată opţiunea de suplimentare/reducere a cantităţii achiziţionate), nu reprezintă 
modificări ale acestuia, ci aplicarea directă şi nemijlocită a clauzelor de revizuire, 
toate condiţiile fiind făcute transparente şi cunoscute de la momentul derulării 
procedurii de atribuire a contractului în cauză. 
    În sensul celor menţionate mai sus, se va avea în vedere următorul caz practic: 
    La atribuirea unui contract ce are ca obiect furnizarea unei cantităţi de 100 de 
bucăţi calculatoare portabile, autoritatea/ entitatea contractantă anticipează că, 
datorită faptului că se află în proces de reorganizare instituţională, există 
posibilitatea ca necesitatea sa în ceea ce priveşte cantitatea de produse achiziţionată 
să se modifice într-un interval de timp de 18 luni de la momentul semnării contractului, 
în sensul suplimentării cu 30 de bucăţi a cantităţii iniţiale (cele 100 de bucăţi). În 
acest caz, o asemenea opţiune trebuie precizată de la început în modelul de contract şi 
în fişa de date a achiziţiei aferentă procedurii de atribuire a contractului iniţial, 
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fiind totodată menţionat preţul ce urmează a fi plătit (care poate fi acelaşi cu cel 
plătit pentru cele 100 de bucăţi sau unul ce are asociată o reducere), drept clauze de 
revizuire, valoarea estimată a achiziţiei iniţiale, respectiv alegerea procedurii de 
atribuire, urmând a se face avându-se în vedere cantitatea totală ce poate fi 
achiziţionată, respectiv 130 de bucăţi. De asemenea, se poate preciza de la început, tot 
ca expresie a unei clauze de revizuire, faptul că opţiunea de suplimentare presupune 
livrarea unor produse de ultimă generaţie, în cazul în care producătorul celor 100 de 
calculatoare portabile ce au făcut obiectul contractului iniţial a lansat în acest 
interval de timp (cele 18 luni) un model superior al respectivului produs. 
    Exemplul nr. 4: Actualizarea preţului contractului reprezintă, de asemenea, expresia 
unei acţiuni de aplicabilitate directă şi nemijlocită a clauzelor contractului/acordului-
cadru, fiind necesar şi suficient, în acest context, să existe de la început în contract 
formula de calcul şi sursa de informaţii, care vor sta la baza calculării, într-o manieră 
obiectivă, a modului de indexare a preţului total pe parcursul implementării 
contractului/acordului-cadru în cauză. 
    NOTA Nr. 3 
    În situaţia menţionată la art. 28 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
la art. 30 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în care apar modificări legislative 
sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului, actualizarea acestuia va fi tratată ca o modificare nesubstanţială - 
adaptare la context practic în măsura în care se poate demonstra că ajustarea de preţ s-a 
limitat la strictul necesar pentru acoperirea costurilor suplimentare induse 
contractantului de respectivele evenimente. 
 
 
    ART. 3 
    (1) Condiţiile de aplicare a clauzelor de revizuire nu vor fi întrunite dacă: 
    a) metoda de calcul al preţului final ce urmează a fi plătit nu a fost definită în 
mod obiectiv în contractul iniţial; sau 
    b) posibilitatea modificării cantităţilor şi/sau a preţului ce urmează a fi plătit nu 
a fost clar precizată în clauzele de revizuire, ci rezultă din alte evenimente ce apar în 
implementarea contractului, precum apariţia necesităţii modificării soluţiei tehnice 
datorită unui proiect tehnic iniţial defectuos, achiziţionarea de lucrări suplimentare, 
iniţial nesolicitate, sau alte cauze. 
 
    (2) Orice modificare a cantităţilor/preţului care nu rezultă din aplicarea directă şi 
nemijlocită a clauzelor de revizuire iniţiale va fi analizată ca modificare a 
contractului. Dacă o astfel de modificare este substanţială, autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a derula o nouă procedură de atribuire. 
    NOTA Nr. 4 
    Modificările efectuate ca urmare a determinărilor inginerului consultant, în 
conformitate cu clauza specifică prevăzută de condiţiile de contract de tip FIDIC Carte 
Roşie, nu reprezintă aplicarea directă şi nemijlocită a unor clauze de revizuire. Această 
clauză este introdusă într-un contract de lucrări pentru a da dreptul 
autorităţii/entităţii contractante de a dispune contractantului efectuarea unor 
modificări, în situaţia în care acestea devin necesare ca urmare a: 
    a) unor modificări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (în 
afara cazului unor remăsurători, prezentat în exemplul 1); 
    b) unor modificări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de 
lucrări; 
    c) unor modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din 
lucrări; 
    d) omiterii unor lucrări, cu excepţia celor realizate de către alţi executanţi; 
    e) oricăror lucrări suplimentare, echipamente, materiale sau servicii necesare pentru 
lucrările permanente, împreună cu testele la terminare aferente, foraje şi alte 
activităţi de testare şi investigare; sau 
    f) modificării succesiunii sau programului de execuţie a lucrărilor. 
    Toate modificările listate mai sus presupun o decizie de oportunitate din partea 
autorităţii/entităţii contractante. Astfel, modificările efectuate în acest cadru nu sunt 
rezultatul aplicării directe şi nemijlocite a prevederilor contractuale, ci vor fi 
analizate, de la caz la caz, ca modificări care pot fi fie modificări în condiţii 
excepţionale, fie unele nesubstanţiale sau unele substanţiale. 
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    ART. 4 
    Înlocuirea contractantului iniţial este considerată aplicare strictă a prevederilor 
contractului în următoarele situaţii prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 240 alin. (1) din 
Legea nr. 99/2016: 
    a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de 
autoritatea/entitatea contractantă în contractul iniţial; 
    Exemplul nr. 5: Implicarea terţului susţinător ca urmare a angajamentului ferm 
prezentat, prin care acesta menţionează că va duce la îndeplinire contractul sau anumite 
activităţi ale acestuia, în cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină 
dificultăţi în implementare, se va reflecta într-o prevedere contractuală ce va 
reprezenta bază pentru semnarea unui act adiţional, conform căruia respectivul terţ va fi 
inclus drept parte contractantă, fără a reduce, extinde sau introduce/elimina obligaţiile 
şi responsabilităţile stipulate în contractul iniţial şi fără a afecta caracterul general 
al acestuia. 
    Exemplul nr. 6: Apariţia unor situaţii ce impun reorganizări interne ale 
contractantului sau adoptarea unor măsuri necesare pentru a duce contractul la bun 
sfârşit în cazuri în care, din motive obiective cum ar fi insolvenţă/faliment, 
contractantul nu mai poate continua implementarea acestuia: 
 
    b) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de 
achiziţie publică/sectorială sau acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 
fuziune sau divizare, de către un alt operator economic nou-înfiinţat care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare 
să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie 
publică/sectorială sau acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 
aplicarea procedurilor de atribuire; 
    c) la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică/sectorială sau 
acordului-cadru, contractantul principal cesionează autorităţii/entităţii contractante 
contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia ca urmare a unei clauze de revizuire 
sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă în contractul iniţial^1. 
    Notă  
    ^1 Această modificare de la lit. c) poate fi aplicată şi fără a fi prevăzută drept 
clauză de revizuire, având în vedere că este permisă prin legislaţia primară. 
 
 
 
    CAP. III 
     
    Modificări nesubstanţiale - adaptări la context practic şi modificări nesubstanţiale 
- prag valoric 
    ART. 5 
    (1) Modificările nesubstanţiale ale contractelor de achiziţie 
publică/sectoriale/acordurilor-cadru aflate în derulare nu reprezintă o nouă atribuire şi 
nu necesită derularea unei noi proceduri de atribuire pentru a putea fi implementate. 
Modificările nesubstanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorial/acordului-
cadru pe perioada de valabilitate a acestuia pot fi de două feluri: 
    a) modificările contractuale „nesubstanţiale - adaptări la context practic", 
reglementate de prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv de prevederile art. 240 alin. (2) din 
Legea nr. 99/2016; 
    b) modificările contractuale „nesubstanţiale - prag valoric", reglementate de 
prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv de prevederile art. 241 alin. (1) din Legea nr. 
99/2016. 
 
    (2) O modificare va fi considerată nesubstanţială de natura celor prevăzute la alin. 
(1), atunci când se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
    a) modificarea nu introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura 
iniţială de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidaţi decât a celor selectaţi 
iniţial sau alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câştigătoare ori ar fi 
permis şi participarea altor operatori economici la procedură; 
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    b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie 
publică/sectorial/acordului-cadru în favoarea contractantului iniţial într-o manieră care 
nu a fost prevăzută în contractul iniţial; 
    c) modificarea nu extinde/reduce în mod considerabil domeniul/obiectul contractului 
de achiziţie publică/sectorial/ acordului-cadru; 
    d) contractantul iniţial nu este înlocuit în alte condiţii decât cele prevăzute ca 
urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea/entitatea 
contractantă în contractul iniţial. 
    Exemplul nr. 7: Introducerea de către operatorul economic a unui nou subcontractant 
în timpul implementării contractului de achiziţie publică/sectorială, fără ca această 
posibilitate să fi fost prevăzută şi detaliată în oferta depusă în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului iniţial, este o modificare nesubstanţială - adaptare la context 
practic în condiţiile în care se respectă reperele prevăzute la cap. IV secţiunea 1 din 
normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar contractantul nu 
subcontractează activităţi/operaţiuni principale aferente implementării contractului, 
respectiv critice pentru atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin caietul de 
sarcini. 
    Exemplul nr. 8: Modificarea succesiunii fazelor de implementare a unor activităţi, 
fără a afecta nici termenele contractuale, nici condiţiile de aplicare a criteriului de 
atribuire şi/sau nici preţul contractului, este, de asemenea, o modificare nesubstanţială 
- adaptare la context practic. 
 
 
 
    ART. 6 
    (1) Modificările contractuale „nesubstanţiale - adaptări la context practic", 
reglementate de prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv de prevederile art. 240 alin. (2) şi 
(3) din Legea nr. 99/2016, sunt acele modificări care nu se încadrează în unul dintre 
aspectele cu privire la modificările substanţiale menţionate la art. 12 alin. (1). 
    (2) Fără a se verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 alin. 
(2), o modificare va fi considerată „nesubstanţială - prag valoric", supusă prevederilor 
art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, atunci când 
valoarea modificării este mai mică decât: 
    a) pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 
99/2016 (pragurile de publicare în JOUE); şi 
    b) 10% din preţul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul 
contractelor de achiziţie publică de servicii sau de produse şi al contractelor 
sectoriale de servicii sau de produse, sau 15% din preţul contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări şi 
al contractelor sectoriale de lucrări. 
 
    (3) La aplicarea alin. (2) se va urmări ca modificarea contractuală efectuată să nu 
aducă atingere naturii generale a contractului/acordului-cadru, aşa cum este aceasta din 
urmă definită la art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv la art. 242 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, şi, 
totodată, să fie necesară pentru eficientizarea procesului de implementare a 
respectivului contract din prisma autorităţii/entităţii contractante şi/sau pentru 
îmbunătăţirea calităţii rezultatului acestuia, fără a schimba însă echilibrul contractual 
în favoarea contractantului. 
    NOTA Nr. 5 
    Valoarea unei modificări nesubstanţiale - adaptare la context practic, respectiv a 
uneia nesubstanţială - prag valoric se calculează ca valoare netă din punct de vedere 
monetar. 
    Exemplul nr. 9: Într-un contract de lucrări, intrarea principală ce se realizează 
printr-o uşă cu un preţ contractual de 300 u.m. este înlocuită cu 2 intrări adiacente cu 
2 uşi de alt tip, cu preţ de 200 u.m. fiecare. Valoarea modificării este de +100 u.m. 
    Valoarea cumulată a modificărilor succesive se calculează ca sumă aritmetică a 
valorilor nete ale acestor modificări. 
    În procesul de exprimare a valorii modificării în termeni monetari, anterior 
aprobării acesteia, autoritatea/entitatea contractantă va documenta şi justifica metodele 
folosite, cu respectarea principiilor bunei gestiuni financiare. 
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    Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza unor preţuri similare din 
contract, cu adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri similare pentru calcularea 
modificării, acesta se va calcula potrivit costului rezonabil de execuţie a lucrării, 
luând în considerare orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, 
manoperă, utilaj şi/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit 
rezonabil. Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general 
acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să reflecte faptul că 
achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în condiţii de 
eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce 
nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 
 
    (4) În situaţia în care modificările sunt nesubstanţiale, nefiind îndeplinită niciuna 
dintre condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1), acestea se pot implementa chiar dacă 
valoarea lor depăşeşte plafoanele menţionate la alin. (2) lit. a), cu condiţia ca acestea 
să nu depăşească procentele precizate la alin. (2) lit. b), încadrarea juridică făcându-
se pe baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 240 alin. (2) şi (3) din Legea 
nr. 99/2016, drept modificare „nesubstanţială - adaptări la context practic". 
    (5) În cazul în care o modificare nesubstanţială - adaptare la context practic/prag 
valoric conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, autoritatea/entitatea 
contractantă va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
contractantul, având drept scop îndeplinirea celor 4 faze ale execuţiei bugetare, 
reglementate de prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, unde 
valoarea angajamentului legal trebuie să nu depăşească valoarea creditului de angajament. 
    (6) Implementarea modificărilor nesubstanţiale - adaptare la context practic/prag 
valoric pe parcursul execuţiei contractului, în cazul în care se face în limita valorii 
la care acesta a fost semnat, se formalizează prin înscrisuri, cum ar fi, fără a se 
limita la dispoziţii de şantier, note de renunţare, note de comandă suplimentară, ce 
documentează toate aspectele respectivei modificări, inclusiv preţuri unitare, cantităţi, 
precum şi argumentele cu privire la necesitatea şi oportunitatea realizării. 
    NOTA Nr. 6 
    Un element particular în ceea priveşte implementarea contractelor de lucrări este cel 
referitor la modul în care se vor executa şi deconta operaţiunile/activităţile ce pot fi 
considerate conexe obiectului principal al contractului, putând fi asimilate cu cele 
descrise la art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, cu modificările ulterioare. Pentru aceste operaţiuni/activităţi, a căror 
necesitate este certă, dar nu se pot determina cu exactitate, la momentul pregătirii 
procedurii de atribuire a contractului, cantităţile şi toate detaliile calitative ce vor 
guverna execuţia acestora, se recomandă autorităţii/entităţii contractante să aloce o 
valoare maximală drept „rezervă de implementare", aceasta fiind diferită de conceptul de 
„cheltuieli diverse şi neprevăzute", având în vedere că: 
    a) sumele aferente se introduc de către autoritatea/entitatea contractantă la nivelul 
formularului aferent elaborării propunerii financiare, ca sumă fixă nominală, 
nemodificabilă, sau ca procent ce urmează a fi aplicat de ofertanţi la cheltuielile 
aferente investiţiei de bază, fiind incluse, totodată, în valoarea estimată a achiziţiei. 
Astfel, propunerea financiară ce trebuie întocmită de ofertanţi va conţine o linie 
bugetară distinctă, dedicată anumitor articole/elemente (ce pot lua, spre exemplu, forma 
unor tipuri de lucrări specializate şi/sau procurarea şi instalarea unor echipamente) 
evidenţiate la nivel general, având în vedere că necesitatea procurării acestora nu se 
află sub controlul vreuneia dintre părţile contractului, neputându-se anticipa frecvenţa 
apariţiei în practică, precum şi fiecare articol de deviz incident; 
    b) sumele în cauză nu pot fi folosite altfel decât pentru articolele/elementele 
pentru care au fost destinate iniţial; 
    c) decontarea se va face conform clauzelor de revizuire ce au fost prevăzute de la 
început în contract şi care specifică modul de stabilire a preţurilor 
articolelor/elementelor pentru care a fost constituită „rezerva de implementare", aşa cum 
rezultă din exemplul de mai jos: 
 
    Exemplul nr. 10: La nivelul unui contract de lucrări având ca obiect construcţia unei 
magistrale de metrou, entitatea contractantă consideră, încă de la momentul elaborării 
documentaţiei de atribuire, că nu poate stabili cu exactitate cantităţile de lucrări 
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aferente relocării reţelelor de utilităţi, având în vedere că, oricât de calitative ar fi 
studiile de teren realizate în etapa de pregătire a procedurii de atribuire, acest aspect 
rămâne în continuare în afara posibilităţii de cuantificare la un nivel de detaliu ce ar 
permite o ofertare obiectivă şi având la bază aceleaşi premise. În consecinţă, pentru a 
gestiona acest risc şi a nu distorsiona rezultatul competiţiei, entitatea contractantă va 
introduce la nivelul formularului de propunere financiară o sumă nominală de „x" lei, la 
nivelul capitolului de articole generale, intitulată „rezervă de implementare", destinată 
pentru decontarea cantităţilor de lucrări aferente relocării reţelelor de utilităţi care 
vor fi identificate în procesul de implementare a contractului, după deschiderea 
frontului de lucru. Cheltuielile suportate de ofertant în relaţie cu acestea în execuţia 
contractului vor fi decontate pe baza preţurilor de pe piaţă sau pe baza preţurilor 
aferente unor activităţi/articole similare existente în contractul rezultat în urma 
derulării procedurii de atribuire a acestuia. 
    "Rezerva de implementare" reprezintă o rezervă la dispoziţia entităţii contractante 
şi nu este obligatoriu a fi cheltuită în totalitate, ci strict pentru destinaţia pentru 
care a fost alocată de la început în documentaţia de atribuire, dacă în procesul de 
execuţie a contractului apar lucrări ce se încadrează în această destinaţie. 
    NOTA Nr. 7 
    O situaţie similară cu cea a „rezervelor de implementare" o reprezintă cea 
referitoare la „cheltuielile incidentale" în cazul contractelor de servicii având ca 
obiect prestaţii intelectuale, cum ar fi cele de consultanţă/asistenţă tehnică, elaborare 
studii, proiectare sau supervizare. 
    Sumele în cauză sunt stabilite ca sumă fixă nominală, nemodificabilă, la nivelul 
formularului de propunere financiară ce face parte din documentaţia de atribuire aferentă 
procedurii de atribuire a respectivului contract, din considerentele precizate la nota 
nr. 6. 
    "Cheltuielile incidentale" sunt destinate pentru a acoperi acele activităţi care 
sprijină îndeplinirea obiectivelor principale ale contractului, respectiv operaţiuni 
auxiliare şi/sau care ţin de logistică, cum ar fi, fără a se limita la: 
    - cheltuielile de traduceri şi interpretare; 
    - transport intern/internaţional şi cheltuieli de cazare în scopul contractului (de 
exemplu, pentru organizarea unor ateliere de lucru, şedinţe de monitorizare, vizite la 
faţa locului); 
    - cheltuieli administrative (de exemplu, pentru papetărie, fotocopiere şi alte 
cheltuieli necesare pentru operaţionalizarea activităţii de implementare a contractului, 
cum ar fi cele de închiriere a autovehiculelor necesare pentru realizarea vizitelor pe 
teren, realizarea unor teste de laborator suplimentare necesare ca urmare a apariţiei 
unor necesităţi neprevăzute de reperformare a unor verificări/inspecţii). 
    Decontarea se face numai dacă aceste categorii de cheltuieli au fost descrise la 
nivel general prin documentaţia de atribuire a contractului iniţial, iar contractantul 
demonstrează autorităţii/ entităţii contractante faptul că sunt de această natură, fiind 
totodată necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului în cauză şi se încadrează 
în preţurile aferente unor activităţi/ articole similare prevăzute în contract sau 
reprezintă preţul pieţei. De asemenea, contractantul trebuie să supună aprobării 
autorităţii/entităţii contractante realizarea operaţiunilor/ activităţilor în cauză, 
înainte de a fi angajată cheltuiala, iar realitatea respectivelor cheltuieli trebuie să 
poată fi demonstrată prin facturi şi documente de plată doveditoare între contractant şi 
prestatorul/furnizorul acestora. 
    ATENŢIE ! 
    Nu se va putea deconta din rezerva de „cheltuieli incidentale" achiziţionarea unor 
echipamente IT (hardware şi software) care pot face subiectul derulării unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziţie publică/sectorială şi care nu fac parte din 
categoria elementelor ce pot influenţa în mod direct indicatorul de rezultat al 
obiectului contractului. Justificarea că aceste echipamente vor fi folosite la asigurarea 
îndeplinirii activităţii administrative pentru perioada de implementare a contractului nu 
reprezintă un argument legal, având în vedere că aceste cheltuieli sunt strict legate de 
funcţionarea administrativă şi nu au efect direct asupra obiectului contractului de 
achiziţii publice. 
    Rezerva de „cheltuieli incidentale" nu poate fi utilizată pentru acoperirea altor 
categorii de costuri decât cele pentru care a fost destinată. 
 
 
    CAP. IV 
     
    Modificări în condiţii excepţionale 
    ART. 7 
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    Modificările în condiţii excepţionale trebuie analizate ca modificări de sine 
stătătoare, independente de modificările nesubstanţiale - adaptări la context 
practic/prag valoric menţionate la art. 6, şi care evidenţiază necesitatea de a aduce 
schimbări importante la soluţia tehnică şi/sau cantităţi suplimentare de 
lucrări/servicii/produse pentru a putea finaliza contractul şi atinge indicatorii 
minimali, respectiv indicatorii de calitate şi performanţă şi/sau a indicatorilor de 
rezultat care împreună alcătuiesc indicatorii tehnico-economici asumaţi de 
autoritatea/entitatea contractantă la momentul pregătirii şi lansării procedurii de 
atribuire. În ambele cazuri autoritatea/ entitatea contractantă trebuie să justifice în 
mod pertinent că se încadrează în una dintre aceste modificări şi că nu afectează 
caracterul general al contractului. 
 
    ART. 8 
    (1) Primul tip de modificare în condiţii excepţionale o reprezintă cea care este 
determinată de „imposibilitatea schimbării contractantului iniţial", aşa cum rezultă din 
prevederile art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv ale art. 237 din Legea nr. 99/2016, în condiţiile în 
care devine absolut necesară pentru finalizarea contractului achiziţionarea unor noi 
produse/servicii/ lucrări de la contractantul iniţial, acestea neregăsindu-se la nivelul 
caietului de sarcini, respectiv al propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului iniţial. 
    (2) Sintagma „devin absolut necesare pentru finalizarea contractului" se 
interpretează în sensul că produsele/serviciile/ lucrările adiţionale sunt indispensabile 
atingerii obiectivelor şi cerinţelor de calitate şi performanţă aferente respectivului 
contract, iar schimbarea contractantului iniţial este imposibilă din motive economice sau 
tehnice precum cele ce derivă din introducerea a 2 contractanţi pe acelaşi amplasament în 
condiţiile în care trebuie realizat un rezultat integrat, acest fapt fiind de natură a 
crea dificultăţi semnificative aferente operării acestuia, cum ar fi cele legate de 
acordarea garanţiei, managementul riscurilor şi/sau o creşterea semnificativă a 
costurilor de achiziţie sau operaţionalizare. Circumstanţele ce justifică invocarea unor 
„dificultăţi semnificative" şi/sau „o creştere semnificativă a costurilor" trebuie 
privite ca excepţii de la regula generală, fiind de strictă interpretare. 
    (3) Pentru contractele de achiziţie publică, care se atribuie în baza Legii nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, modificările realizate în baza art. 
221 alin. (1) lit. b) din legea menţionată, respectiv achiziţionarea de 
produse/servicii/lucrări suplimentare, se poate face în limita a 50% din valoarea 
contractului iniţial. 
    (4) În cazul în care, ca urmare a achiziţionării de produse/servicii/lucrări 
suplimentare, se renunţă la anumite produse/servicii/lucrări prevăzute în contractul 
iniţial, acest lucru nu are niciun impact asupra modului de calcul al pragului de 50%, 
acesta din urmă raportându-se doar la valoarea celor suplimentare. 
 
    ART. 9 
    (1) Al doilea tip de modificare în condiţii excepţionale o reprezintă cea care este 
generată de apariţia unor „circumstanţe imprevizibile pentru o autoritate/entitate 
contractantă diligentă", aşa cum rezultă din prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 238 din 
Legea nr. 99/2016, care determină necesitatea achiziţiei unor cantităţi suplimentare de 
produse/servicii/lucrări fără de care nu este posibilă îndeplinirea obiectului 
contractului, cu respectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi de caietul de 
sarcini. Încadrarea în această excepţie presupune demonstrarea caracterului de 
„imprevizibilitate" al modificării, respectiv îndeplinirea următoarelor condiţii 
cumulative: 
    a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o 
autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă prin realizarea, în condiţiile impuse de lege, reglementările şi normativele în 
vigoare, a tuturor studiilor şi analizelor care se impuneau în vederea identificării 
necesităţilor reale ale autorităţii/entităţii contractante, anterior atribuirii 
contractului iniţial, astfel încât constatarea acestora ar fi fost posibilă, în mod 
obiectiv, doar după începerea derulării contractului respectiv; 
    b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 
    c) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor ce se supun dispoziţiilor Legii 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Exemplul nr. 11: Din practica implementării contractelor de tip FIDIC se distinge 
următoarea abordare în relaţie cu noţiunea de „imprevizibil" - în cazul în care trebuie 
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analizate implicaţiile condiţiilor hidrologice, imprevizibilitatea se poate fundamenta 
făcându-se referire la perioada necesară execuţiei lucrărilor şi statistica frecvenţei 
evenimentelor hidrologice în baza înregistrărilor istorice. 
    În acest context, dacă perioada de execuţie este de 3 ani, se poate prevedea, pe baza 
experienţei şi bunelor practici în domeniul aferent obiectului contractului, faptul că un 
asemenea eveniment se poate petrece (în medie) o dată la 6 ani, iar un eveniment care se 
petrece o dată la 10 ani poate fi considerat ca fiind imprevizibil. În cazul în care 
condiţiile hidrologice au toate şansele să producă un efect major asupra execuţiei 
lucrărilor, este de dorit să fie definite în contract condiţiile hidrologice 
imprevizibile şi să se clarifice consecinţele condiţiilor hidrologice extreme. 
    Autoritatea/Entitatea contractantă îşi asumă răspunderea că toate informaţiile 
relevante (condiţiile subterane şi hidrologice) au fost puse la dispoziţie tuturor 
operatorilor economici interesaţi înainte de data depunerii/pregătirii ofertelor şi că, 
de asemenea, va comunica contractantului, la momentul semnării contractului şi oricând pe 
parcursul implementării acestuia, orice informaţie de această natură în posesia căreia va 
intra după data depunerii ofertelor. 
    În acest context apare necesitatea delimitării unei date de referinţă (care este cu 
28 de zile înainte de depunerea ofertelor, în cazul contractelor de tip FIDIC), raportat 
la care autoritate/entitatea contractantă trebuie să pună la dispoziţia potenţialilor 
ofertanţi informaţiile necesare pentru a putea fi finalizată întocmirea ofertelor. Dacă 
informaţii relevante sunt disponibile ulterior acestei date de referinţă, acestea trebuie 
să fie puse la dispoziţia ofertanţilor. În această situaţie, se recomandă amânarea datei-
limită de depunere a ofertelor. 
    Informaţiile pot fi considerate de natură „imprevizibilă" în condiţiile în care 
acestea provin la o dată ulterioară şi: 
    - nu puteau fi previzionate de un potenţial ofertant până la data stabilită în 
anunţul de participare pentru depunerea ofertei; sau 
    - nu puteau fi identificate de o autoritate/entitate contractantă pe baza 
cunoştinţelor şi practicii tehnice, legale şi economice. 
 
 
    (2) În sensul legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, circumstanţele 
imprevizibile prevăzute la alin. (1) pot fi asimilate fie evenimentelor/împrejurărilor 
absolut extreme şi absolut invincibile (în sensul că la nivelul actual al ştiinţei ele 
reprezintă pentru oricine o forţă de nebiruit), fie evenimentelor/ împrejurărilor care 
exclud orice culpă a autorităţii/entităţii contractante şi care nu pot fi prevăzute 
şi/sau evitate, în mod realist, de către autoritatea/entitatea contractantă, până la data 
semnării contractului iniţial. 
    (3) Lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale generate de „circumstanţe 
imprevizibile" pot fi lucrări/servicii care devin necesare, prin producerea de evenimente 
sau circumstanţe care: 
    a) nu existau înaintea momentului depunerii ofertelor, stabilit prin anunţul de 
participare/simplificat; 
    b) nu au putut fi identificate şi incluse în scopul contractului iniţial, cu toate că 
dispoziţiile aplicabile au fost respectate (înţelegând prin aceasta că neidentificarea 
sau neincluderea în scopul iniţial nu este generată de lipsa de experienţă sau lipsa de 
cunoştinţe de specialitate), fiind aplicate toate normativele tehnice şi cunoştinţele 
legate de previziune cerute a fi aplicate în situaţia în cauză. 
    Exemplul nr. 12: 
    1. Modificările legislative în domeniul apărării împotriva incendiilor apărute pe 
parcursul executării unui contract de lucrări pot constitui circumstanţe imprevizibile în 
situaţia în care proiectul tehnic care a stat la baza achiziţiei lucrărilor a respectat 
normele în vigoare la data întocmirii şi obţinerii avizului iniţial, altele decât cele în 
vigoare la această dată, iar revizuirea proiectului tehnic şi a detaliului de execuţie 
astfel încât acesta să respecte normele actuale privind securitatea la incendiu determină 
necesitatea execuţiei unor lucrări suplimentare (de exemplu, iluminatul de siguranţă, 
montarea unor uşi cu rezistenţă la foc, asigurarea sistemelor de detecţie şi semnalizare 
la incendiu, executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor etc.) care nu au fost 
cuprinse în contractul iniţial. 
    2. Modificările în configuraţia terenului determinate de apariţia unor construcţii 
noi pot constitui circumstanţe imprevizibile în situaţia în care construcţiile au fost 
edificate ulterior demarării procedurii de atribuire a contractului iniţial sau în 
perioada imediat anterioară, fără a exista indicii care să anticipeze o astfel de 
modificare la momentul întocmirii caietului de sarcini aferent respectivului contract. 
    3. Degradarea elementelor de construcţie ca urmare a unor accidente rutiere poate 
constitui element imprevizibil dacă accidentele respective au avut loc ulterior demarării 
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procedurii de atribuire a contractului iniţial sau în perioada imediat anterioară. 
    4. Modificările de STAS-uri sau de normative tehnice pot avea caracter imprevizibil 
dacă acestea au intrat în vigoare la data publicării/aprobării lor sau la o dată imediat 
ulterioară publicării/aprobării, astfel încât era imposibilă cunoaşterea acestora la 
momentul demarării procedurii de atribuire a contractului iniţial. O astfel de modificare 
nu poate fi invocată însă ca element imprevizibil în situaţia în care intrarea în vigoare 
a avut loc după o perioadă mai mare de timp de la momentul publicării/aprobării, iar data 
intrării în vigoare a putut fi cunoscută la momentul demarării procedurii de atribuire a 
contractului iniţial. 
    5. Evoluţia degradării structurilor poate reprezenta element imprevizibil dacă a fost 
cauzată de factori care nu au fost şi care nu puteau fi anticipaţi din cauza caracterului 
lor extraordinar, neobişnuit pentru zona şi condiţiile în care s-au produs. 
    6. Inundaţiile, alunecările de teren şi căderile de versanţi pot constitui elemente 
imprevizibile doar în condiţiile în care acestea reprezintă fenomene neobişnuite pentru 
zona geografică respectivă, pentru o anumită perioadă a anului sau în ceea ce priveşte 
modul de manifestare şi de acţiune a acestora, neexistând în acest sens motive/indicii 
care să anticipeze producerea sau modul de manifestare a acestora. 
    7. Prelungirea duratei contractului de lucrări poate constitui un element 
imprevizibil care să justifice suplimentarea cantităţii serviciilor de supervizare 
aferente, în condiţiile în care respectivele prelungiri provin din cauze obiective, ce nu 
sunt sub controlul autorităţii/entităţii contractante, fapt ce presupune că apariţia 
şi/sau efectele acestora nu pot fi gestionate în totalitate printr-o planificare 
diligentă sau anvergura acestora depăşeşte o perioadă rezonabilă de timp ce poate fi 
estimată pe baza experienţei practice. Un exemplu în acest sens este cel referitor la 
situaţia încetinirii semnificative a ritmului de lucru al constructorului din cauza 
emiterii cu întârziere considerabilă a autorizaţiilor/acordurilor/avizelor de către o 
terţă parte, fapt ce a condus la încetinirea progresului fizic al lucrărilor, iar această 
situaţie nu a putut fi rezolvată prin clauzele contractului iniţial de servicii ce au 
prevăzut mecanisme de gestionare corespunzătoare. Astfel, achiziţionarea unor cantităţi 
suplimentare de servicii de supervizare se va limita la ce este strict necesar pentru a 
face faţă pe perioada în care constructorul diminuează volumul de muncă sau chiar le 
suspendă, datorită neemiterii autorizaţiilor/acordurilor/avizelor de către o terţă parte. 
Oportunitatea achiziţionării unor cantităţi suplimentare de servicii de supervizare se va 
analiza numai după ce au fost epuizate metode de gestionare prevăzute în contractul 
iniţial, cum ar fi: 
    - diminuarea echipei supervizorului la minimul necesar pentru a asigura îndeplinirea 
contractului de supervizare, corelat cu volumul mai mic al lucrărilor, conservând, pe cât 
posibil, resursele zile/om alocate experţilor conform contractului în cauză; 
    - aplicarea unor clauze care implică suspendarea prestării serviciilor pe o perioadă 
rezonabilă de timp, ce poate fi anticipată de la început pe baza experienţei practice în 
sectorul din care fac parte lucrările ce fac obiectul supervizării, în situaţia în care 
acestea din urmă sunt, la rândul lor, suspendate; 
    - aplicarea posibilităţii de înlocuire a experţilor-cheie din echipa de supervizare 
este considerată mai dezavantajoasă pentru autoritatea/entitatea contractantă decât plata 
unei compensaţii la sfârşitul contractului care să acopere sumele pe care contractantul 
poate dovedi că le-a plătit pentru mobilizarea experţilor-cheie pe perioada de timp ce o 
depăşeşte pe cea menţionată la liniuţa precedentă, cu condiţia ca aceştia să fi fost 
disponibili să continue activitatea până la finalizarea contractului. 
 
 
 
 
    (4) În funcţie de timpul scurs între momentul întocmirii studiului de 
fezabilitate/proiectului tehnic şi cel al semnării contractului iniţial de lucrări, 
autoritatea/entitatea contractantă trebuie să ia în calcul posibilitatea ca elementele 
care au stat la baza elaborării acestuia să nu mai corespundă condiţiilor actuale şi, 
implicit, necesitatea actualizării anumitor aspecte ale respectivelor documentaţii 
tehnico-economice înaintea demarării procedurii de atribuire a contractului iniţial de 
lucrări, schimbarea condiţiilor iniţiale fiind previzibilă în situaţia în care de la acel 
moment a trecut o perioadă considerabilă de timp. 
    NOTA Nr. 8 
    La aprecierea necesităţii actualizării studiului de fezabilitate/documentaţiilor 
tehnico-economice trebuie avute în vedere elemente precum: momentul emiterii documentelor 
care au stat la baza întocmirii studiului de fezabilitate, valabilitatea unor astfel de 
documente, intervenţia şi influenţa anumitor factori asupra condiţiilor existente la 
momentul elaborării studiilor sau al emiterii celorlalte documente care au stat la baza 
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elaborării acestora. 
    Pentru contractele sectoriale care se supun prevederilor Legii nr. 99/2016, având în 
vedere că nu există un prag valoric din punct de vedere monetar asociat acestei 
modificări, entităţile contractante vor avea obligaţia să se raporteze la condiţiile ce 
descriu modificarea substanţială, aşa cum rezultă din prevederile art. 240 alin. (3) din 
Legea nr. 99/2016. 
 
    (5) Planificarea defectuoasă a serviciilor/lucrărilor şi/sau erorile de proiectare, 
precum şi pregătirea neadecvată a modului de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/sectorial de către autoritatea/entitatea contractantă nu intră în categoria 
circumstanţelor imprevizibile şi, prin urmare, nu constituie o justificare în vederea 
aplicării prevederilor prezentului articol. 
    (6) Dacă impactul modificărilor în condiţii excepţionale conduce la o mărire a 
preţului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive de 
angajament legal, un act adiţional cu contractantul, având drept scop îndeplinirea celor 
4 faze ale execuţiei bugetare, reglementate de prevederile Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările 
şi completările ulterioare, unde valoarea angajamentului legal trebuie să nu depăşească 
valoarea creditului de angajament. 
    NOTA Nr. 9 
    Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a încadrării în prevederile art. 221 
alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv în prevederile art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016 nu reprezintă 
„cheltuieli diverse şi neprevăzute", aşa cum sunt acestea stabilite prin cap. I secţiunea 
a 5-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, autoritatea/entitatea contractantă având obligaţia revizuirii devizului 
general, aşa cum este prevăzut la pct. 5.3 din anexa nr. 6 din hotărârea menţionată, 
precum şi modificarea listei de investiţii pentru obiective noi sau în continuare, dacă 
este cazul, în vederea asigurării sursei de finanţare pe categorii şi articole bugetare 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
    ART. 10 
    (1) Pragul valoric de 50% prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) reprezintă raportul 
dintre valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare/adiţionale şi valoarea 
contractului iniţial. 
    (2) Acest prag se aplică prin raportare la valoarea cumulată a tuturor modificărilor 
în condiţii excepţionale succesive ce privesc respectivul contract. 
    (3) Atunci când contractul cuprinde clauze de indexare a preţului, majorarea cu până 
la 50% din valoarea contractului se va raporta la valoarea indexată a acestuia. 
    (4) Modul de calcul prevăzut la art. 8 alin. (4) rămâne aplicabil. 
    NOTA Nr. 10 
    Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la 
valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în 
sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de 
calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + 
note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie 
procurate) = maximum 50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul 
notele de renunţare). 
 
    (5) Valoarea serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi 
compensată cu valoarea lucrărilor/serviciilor la care se renunţă. 
 
    ART. 11 
    Realizarea modificărilor contractuale prevăzute de art. 6 nu afectează modul de 
calcul al procentului de 50% prevăzut la art. 8 alin. (3) şi art. 9 alin. (1) lit. c). 
 
    CAP. V 
     
    Modificări substanţiale 
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    ART. 12 
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă va verifica dacă se îndeplineşte cel puţin una 
dintre condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 240 
alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, de fiecare dată când 
apare necesitatea efectuării unei modificări contractuale - adaptare la context practic, 
respectiv ca o metodă de control care să confirme legalitatea realizării unei asemenea 
modificări. 
    (2) Fără a afecta aplicarea condiţiilor prevăzute la cap. II, autoritatea/entitatea 
contractantă are în vedere aspectele menţionate la alin. (1) atunci când stabileşte 
clauzele de revizuire pentru a se asigura că respectivele clauze nu pot conduce la 
modificări sau opţiuni care ar afecta scopul contractului de achiziţie 
publică/sectorial/acordului-cadru şi/sau alterarea caracterului general al acestuia. 
 
    ART. 13 
    (1) Dacă o modificare a unui contract de achiziţie publică/sectorial în cursul 
perioadei sale de valabilitate este considerată substanţială conform prevederilor art. 
12, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a derula o nouă procedură de 
atribuire. 
    (2) Orice modificare substanţială a condiţiilor contractului iniţial este asimilată 
unui nou contract care trebuie supus unei noi proceduri de atribuire, pentru a se evita 
afectarea condiţiilor iniţiale ale competiţiei. Condiţiile iniţiale ale competiţiei nu se 
referă doar la preţ, ci şi la alte elemente, cum ar fi caracteristicile 
produselor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate, volumul lucrărilor, durata acestora, 
procesul tehnologic, care duc la modificarea indicatorilor performanţă şi calitate, 
respectiv indicatori de rezultat. 
    (3) În cazul unei modificări substanţiale, autoritatea/entitatea contractantă are 
obligaţia să atribuie un nou contract pentru activităţile rămase de executat (sau, după 
caz, doar pentru lucrările/serviciile/produsele aferente modificării substanţiale, în 
condiţiile în care acestea pot fi executate independent de contractul iniţial) prin 
procedură de atribuire. 
    (4) În cazuri excepţionale, definite la art. 104 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) 
lit. b) şi c) din Legea nr. 99/2016, procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) este 
de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare. Condiţiile pentru 
aplicabilitatea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de 
participare sunt de strictă interpretare. 
 
    ART. 14 
    În conformitate cu principiul asumării răspunderii, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. 
f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 2 
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 99/2016, argumentarea încadrării în situaţiile în care 
contractele de achiziţie publică/sectoriale/acordurile-cadru pot fi modificate fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, respectiv luarea deciziei cu privire la 
tratarea unei modificări drept una dintre tipurile menţionate în tabelul de la art. 1 
alin. (3) intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii/entităţii contractante, care 
trebuie să fie în măsură să justifice respectarea prevederilor legale incidente, având în 
vedere că aceasta deţine toate informaţiile legate de situaţia de fapt şi de drept care 
determină necesitatea şi oportunitatea respectivei modificări. 
 
└──────────────────────────────────────

    ART. 241
    (1) Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea 
unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiţii:
    a) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la 
art. 12 alin. (1);
    b) valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului 
sectorial/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor sectoriale de servicii sau de
produse, sau mai mică decât 15% din preţul contractului sectorial/acordului-cadru 
iniţial, în cazul contractelor sectoriale de lucrări.

    (2) Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru în condiţiile prevăzute la 
alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau a 
acordului-cadru.
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    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete 
cumulate a modificărilor succesive.
    (4) Pentru calcularea preţului prevăzut la alin. (1) se va utiliza preţul actualizat 
al contractului sectorial/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinţă atunci 
când contractul sectorial include o clauză de indexare.

    ART. 242
    (1) În sensul art. 238 lit. b) şi art. 241, prin caracterul general al contractului 
se înţeleg obiectivele principale urmărite de entitatea contractantă la realizarea 
achiziţiei iniţiale, obiectul principal al contractului şi drepturile şi obligaţiile 
principale ale contractului, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă.
    (2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc 
în sarcina entităţii contractante obligaţii de notificare a instituţiei responsabile cu 
controlul ex-ante privind intenţia de a efectua modificări ale contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru în condiţiile prezentului paragraf.

    ART. 243 
    (1) Orice modificare a unui contract sectorial ori acord-cadru în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 235-241 se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei legi. 
    (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă are 
dreptul de a denunţa unilateral contractul sectorial iniţial. 
    (3) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la 
alin. (2) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Modificarea şi finalizarea contractului sectorial/acordului-cadru 
    ART. 158 
     Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru se realizează în condiţiile art. 
236 alin. (2) din Lege. 
 
    ART. 159 
     Nu este permisă modificarea preţului unui contract sectorial/acord-cadru în 
condiţiile art. 235 din Lege în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei 
modificări să depăşească pragurile prevăzute de Lege pentru publicarea unui anunţ de 
participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri 
de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv. 
 
    ART. 160 
    (1) Entitatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare 
sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror 
durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii: 
    a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, 
s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja 
achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de 
suplimentare; 
    b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit 
o clauză prin care dreptul entităţii contractante de a opta pentru suplimentarea 
cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor 
financiare alocate cu această destinaţie; 
    c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare 
a variantei în care entitatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim 
prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii; 
    d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data 
expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia. 
 
    (2) După modificarea contractului în sensul alin. (1), în termen de 30 de zile, 
entitatea contractantă are obligaţia publicării anunţului privind modificarea 
contractului prin intermediul SEAP. 
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    ART. 161 
    (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care 
conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele 
prejudicii, după cum urmează: 
    a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedură de atribuire: în 
termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul 
respectivului contract sectorial/contract subsecvent şi, suplimentar, în termen de 14 
zile de la data expirării perioadei de garanţie tehnică a produselor în cauză; 
    b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele 
decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării 
prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract sectorial/contract 
subsecvent; 
    c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedură de 
atribuire: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac 
obiectul respectivului contract sectorial/contract subsecvent şi, suplimentar, în termen 
de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
proiectate; 
    d) pentru contractele de servicii de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, 
în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea 
duratei de garanţie acordate lucrării în cauză; 
    e) pentru contractele de lucrări atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen 
de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 
finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză. 
 
    (2) În situaţia prevăzută la art. 150 alin. (1), documentul constatator se emite în 
termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit semnat contractul sectorial/acordul-
cadru, dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau de la data de la care a 
fost reziliat acesta, în situaţia în care există contract semnat. 
    (3) Entitatea contractantă are următoarele obligaţii: 
    a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului; 
    b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziţiei sectoriale. 
 
    (4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate 
cu prevederile alin. (1) şi (2) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (5) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate 
cu prevederile alin. (1) şi (2) se publică în SEAP, după expirarea termenelor de 
contestare prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (6) În cazul contractelor atribuite prin achiziţie directă, entitatea contractantă 
are dreptul de a emite documente constatatoare în conformitate cu alin. (1), atunci când 
este solicitat acest lucru de către contractant/contractant asociat. 
    (7) Entitatea contractantă poate emite document constatator unui subcontractant la 
solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a 
recepţiilor aferente. 
    (8) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui 
asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă acesta 
reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. g) din 
Lege. 
 
└──────────────────────────────────────

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial
    ART. 244
    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea 
contractelor sau dreptului entităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii 
absolute a contractului sectorial, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, 
entitatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract sectorial în 
perioada de valabilitate a acestuia într-una din următoarele situaţii:
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre 
situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul 
art. 177;
    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în 
vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă 
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şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    (2) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la 
alin. (1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.

    CAP. VII
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 245
    (1) Entitatea contractantă răspunde contravenţional în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de prezenta lege.
    (2)  Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
 (la 22-12-2017 Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 245 , Capitolul VII  
a fost modificată de Punctul 49, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 
decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    a) atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de 
soluţii fără publicarea prealabilă a unei invitaţii de participare la o procedură 
concurenţială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie 
potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a)-c) şi art. 154;
    b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2);
    c) încălcarea regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 165 
alin. (6);
    d) încălcarea regulilor de publicitate şi transparenţă prevăzute la art. 151-160, cu 
excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire;
    e) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât cele prevăzute la art. 
176 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 209 alin. (3);
    f) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/ selecţie şi/sau evaluare 
a criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de 
evaluare;
    g) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea 
contractelor de achiziţie sectorială/ acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii 
funcţiilor sale;
 (la 22-12-2017 Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 245 , Capitolul VII  a fost 
modificată de Punctul 49, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 
2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    h) încălcarea prevederilor art. 219 alin. (1);
    i) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 
225-226 sau crearea unor circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;
    j) încălcarea prevederilor art. 227 alin. (1);
    k) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor;
    l) încălcarea regulilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. d) şi art. 155 
referitoare la anunţul de atribuire.
    m) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în 
aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2;

 (la 22-12-2017 Alineatul (2)  din  Articolul 245 , Capitolul VII  a fost completat de 
Punctul 50, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 

    (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu amendă între 5.000 lei 
şi 30.000 lei.

    ART. 246
    Abrogat 

(la 22-12-2017 Articolul 246  din  Capitolul VII  a fost abrogat de Punctul 51, 
Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017) 
    ART. 247
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către 
persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în 
funcţie de instituţia care face constatarea abaterii.
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
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2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii
cu amendă contravenţională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii 
faptei.

    ART. 248
    (1) Sancţiunea contravenţională se aplică entităţii contractante care, în funcţie de 
situaţia concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în 
derularea achiziţiei publice ce a făcut obiectul contravenţiei.
    (2) Săvârşirea faptei contravenţionale nu implică în mod obligatoriu şi producerea 
unui prejudiciu.
    (3) Stabilirea prejudiciului trebuie să ţină seama de circumstanţele faptei 
contravenţionale şi să fie fundamentată.

    ART. 249
    Contravenţiilor prevăzute la art. 245 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 alin. (1), art. 28 şi 29.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 250
    (1) În orice situaţie în care o entitate contractantă intenţionează să realizeze un 
proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de 
lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de 
servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare 
prin care se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest 
mod.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care proiectul pe termen lung 
presupune crearea unei societăţi având ca acţionari operatorul economic, pe de o parte, 
şi entitatea contractantă, pe de altă parte.
    (3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de 
fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.
    (4) Prin hotărâre a Guvernului se va stabili, după caz, ca studiul de fundamentare 
prevăzut la alin. (1) să facă obiectul revizuirii şi aprobării de către o entitate 
competentă, în considerarea interesului public al proiectului.

    ART. 251
    (1) Prin studiul de fundamentare menţionat la art. 250 alin. (1) entitatea 
contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul 
unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este 
definit în legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
    (2) În cazul în care, urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea 
contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată 
operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract sectorial.

    ART. 252 
    (1) Sistemul naţional de achiziţii sectoriale cuprinde funcţii de reglementare, 
asistenţă şi sprijin operaţional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, 
supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitaţiilor trucate şi alte 
funcţii având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
    (2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliază 
obligaţiile şi responsabilităţile specifice ale entităţilor contractante în raport cu 
îndeplinirea acestor funcţii. 
 
 
┌───────── Norma de aplicare ────────── 
  . NORMA                    02/06/2016 
    CAP. VI 
    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
    ART. 170 
     Operatorul SEAP are obligaţia de a actualiza sistemul informatic luând în 
considerare progresul tehnologic şi ţinând cont de actele delegate adoptate de CE cu 
privire la regulile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de dispozitivele şi 
instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea şi primirea ofertelor, a 
solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de 
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soluţii, inclusiv situaţiile şi condiţiile în care poate fi solicitată sau este necesară 
utilizarea semnăturii electronice extinse, precum şi modalităţile de implementare a 
acesteia, precum şi utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării 
interoperabilităţii instrumentelor şi dispozitivelor utilizate pentru comunicarea 
electronică. 
 
    ART. 171 
    (1) În vederea îndeplinirii funcţiilor prevăzute la condiţiile art. 252 alin. (1) din 
Lege, operatorul SEAP are obligaţia, pe baza datelor disponibile, de a pune la dispoziţia 
ANAP, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul exercitării 
funcţiei de monitorizare în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice. 
    (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite ANAP orice informaţie 
solicitată de aceasta, inclusiv prin secţiunile suplimentare din cadrul formularelor de 
anunţuri puse la dispoziţie prin intermediul SEAP, în scopul exercitării funcţiilor în 
cadrul sistemului naţional de achiziţii publice. 
 
    ART. 172 
    (1) Centralizarea informaţiilor referitoare la utilizarea în anul precedent de către 
entităţile contractante a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de 
atribuire şi pentru achiziţiile directe se realizează de operatorul SEAP, care are 
obligaţia de a transmite un raport centralizator ANAP, până la data de 31 ianuarie a 
fiecărui an. 
    (2) Operatorul SEAP decide suspendarea operatorului economic în cazul în care acesta 
are un comportament care nu corespunde cu normele de securitate şi utilizare a 
sistemului. 
    (3) Decizia de suspendare prevăzută la alin. (2) se publică în SEAP. 
 
    ART. 173 
    (1) În aplicarea prezentelor norme metodologice, preşedintele ANAP are dreptul de a 
emite ordine şi instrucţiuni. 
    (2) În vederea exercitării funcţiilor de control, ANAP va încheia protocoale de 
colaborare cu instituţii cu atribuţii specifice în domeniul achiziţiilor publice. 
 
    ANEXA  
la normele metodologice 
     Categoriile de contracte pentru a căror 
     atribuire nu poate fi utilizată licitaţia electronică 
 
*T* 
    ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 
    │                Cod CPV                      │            Descriere          │ 
    ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
    │de la 79200000-6 [Servicii de contabilitate, │Servicii de contabilitate şi de│ 
    │servicii de audit şi servicii fiscale] la    │consultanţă fiscală            │ 
    │79221000-9 [Servicii de consultanţă fiscală] │                               │ 
    ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
    │de la 79310000-0 [Servicii de studii de      │Servicii de studii             │ 
    │piaţă] la 79315000-5 [Servicii de cercetare  │                               │ 
    │socială], cu excepţia 79311210-2 [Servicii de│                               │ 
    │anchete telefonice] şi 79312000-4 [Servicii  │                               │ 
    │de testare a pieţei]                         │                               │ 
    ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
    │de la 79400000-8 [Consultanţă în afaceri şi  │Servicii de consultanţă în     │ 
    │în management şi servicii conexe] la         │afaceri                        │ 
    │79415200-8 [Servicii de consultanţă în       │                               │ 
    │proiectare];                                 │                               │ 
    │de la 79417000-0 [Servicii de consultanţă în │                               │ 
    │domeniul securităţii] la 79420000-4 [Servicii│                               │ 
    │conexe managementului]                       │                               │ 
    │79421200-3 [Servicii de elaborare de proiecte│                               │ 
    │altele decât pentru lucrări de construcţie]; │                               │ 
    │79998000-6 [Servicii de consiliere           │                               │ 
    │profesională (coaching)]; 66171000-9         │                               │ 
    │[Servicii de consultanţă financiară];        │                               │ 
    │66519310-7 [Servicii de consultanţă în       │                               │ 
    │asigurări]; 79411100-9 [Servicii de          │                               │ 
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    │consultanţă în dezvoltarea societăţilor];    │                               │ 
    │79822500-7 [Servicii de proiectare grafică]; │                               │ 
    ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
    │de la 72212100-0 [Servicii de dezvoltare de  │Servicii de dezvoltare de      │ 
    │software specific industriei] la 72212991-2  │software                       │ 
    │[Servicii de dezvoltare software pentru foi  │                               │ 
    │de calcul].                                  │                               │ 
    │72221000-0 [Servicii de consultanţă privind  │                               │ 
    │analiza economică]; 72223000-4 [Servicii de  │                               │ 
    │analiză a cerinţelor tehnologiei             │                               │ 
    │informaţiilor]; 72224000-1 [Servicii de      │                               │ 
    │consultanţă privind gestionarea proiectelor];│                               │ 
    │72262000-9 [Servicii de dezvoltare software];│                               │ 
    │72413000-8 [Servicii de proiectare de        │                               │ 
    │site-uri WWW (World Wide Web)]               │                               │ 
    ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
    │de la 71200000-0 [Servicii de arhitectură şi │Servicii de arhitectură şi     │ 
    │servicii conexe] la 71313200-7 [Servicii de  │inginerie                      │ 
    │consultanţă în izolaţie acustică şi acustică │                               │ 
    │interioară], cu excepţia 71244000-0          │                               │ 
    │[Calculare a costurilor, monitorizare a      │                               │ 
    │costurilor]; 71245000-7 [Planuri de aprobare,│                               │ 
    │schiţe de lucru şi specificaţii]; 71243000-3 │                               │ 
    │[Planuri provizorii (sisteme şi integrare)]; │                               │ 
    │71246000-4 [Stabilire şi enumerare a         │                               │ 
    │cantităţilor necesare în construcţii];       │                               │ 
    │71247000-1 [Supraveghere a lucrărilor de     │                               │ 
    │construcţii]; 71248000-8 [Supraveghere a     │                               │ 
    │proiectului şi documentare].                 │                               │ 
    │71314300-5 [Servicii de consultanţă în       │                               │ 
    │eficienţă energetică]; 71314310-8 [Servicii  │                               │ 
    │de inginerie termică pentru construcţii];    │                               │ 
    │71315100-0 [Servicii de consultanţă pentru   │                               │ 
    │lucrări de bază]; 71315210-4 [Servicii de    │                               │ 
    │consultanţă în instalaţii tehnice de         │                               │ 
    │construcţii]; 71318000-0 [Servicii de        │                               │ 
    │consiliere şi de consultanţă în inginerie];  │                               │ 
    │71319000-7 [Servicii de expertiză];          │                               │ 
    │71312000-8 [Servicii de consultanţă în       │                               │ 
    │inginerie structurală]; 71320000-7 [Servicii │                               │ 
    │de concepţie tehnică]; 71321000-4 [Servicii  │                               │ 
    │de proiectare tehnică a instalaţiilor        │                               │ 
    │mecanice şi electrice pentru construcţii].   │                               │ 
    │de la 71321200-6 [Servicii de proiectare a   │                               │ 
    │sistemelor de încălzire] la 71351400-7       │                               │ 
    │[Servicii de interpretare petrofizică], cu   │                               │ 
    │excepţia 71326000-9 [Servicii auxiliare de   │                               │ 
    │construcţii].                                │                               │ 
    │71353000-7 [Servicii de analiză la suprafaţă]│                               │ 
    │713531000-8 [Servicii de analiză             │                               │ 
    │hidrografică]; 71353200-9 [Servicii de       │                               │ 
    │analiză a dimensiunilor]; 71356200-0         │                               │ 
    │[Servicii de asistenţă tehnică]; 71410000-5  │                               │ 
    │[Servicii de urbanism]; 71400000-2 [Servicii │                               │ 
    │de urbanism şi de arhitectură peisagistică]; │                               │ 
    │71420000-8 [Servicii de arhitectură          │                               │ 
    │peisagistică]; 71530000-2 [Servicii de       │                               │ 
    │consultanţă în construcţii]; 71600000-4      │                               │ 
    │[Servicii de testare, analiză şi consultanţă │                               │ 
    │tehnică]; 71620000-0 [Servicii de analiză];  │                               │ 
    │71621000-7 [Servicii de analiză sau          │                               │ 
    │consultanţă tehnică]; 79932000-6 [Servicii de│                               │ 
    │arhitectură de interior]; 79933000-3         │                               │ 
    │[Servicii de asistenţă de proiectare]        │                               │ 
    ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
    │de la 73100000-3 [Servicii de cercetare şi de│Servicii de cercetare şi       │ 
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    │dezvoltare experimentală] la 73220000-0      │dezvoltare                     │ 
    │[Servicii de consultanţă în dezvoltare].     │                               │ 
    │73300000-5 [Proiectare şi executare în       │                               │ 
    │domeniul cercetării şi dezvoltării];         │                               │ 
    │7342000-2 [Studiu de prefezabilitate şi      │                               │ 
    │demonstraţie tehnologică].                   │                               │ 
    ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
    │de la 79100000-5 [Servicii juridice] la      │Servicii juridice              │ 
    │79140000-7 [Servicii de consultanţă şi de    │                               │ 
    │informare juridică].                         │                               │ 
    └─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 
 
*ST* 
└──────────────────────────────────────

    ART. 253
    (1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării 
sale în vigoare.
    (2) Procedurilor de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării sale în vigoare 
li se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire.
    (3) Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru încheiate după 
data intrării sale în vigoare.
    (4) Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea 
au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, 
efectele, executarea şi încetarea acestora.

    ART. 254
    În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor 
acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 255
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile cap. VIII din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.

    ART. 256
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 257
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) dispoziţiile art. 208 alin. (2) intră 
în vigoare la data de 18 octombrie 2018.

    *
    Prezenta lege transpune prevederile art. 2, 5, 6, 8-16, 18-32, 36-39, 42, 44-49, 51, 
52, 54, 56, 58-61, 63, 64, 66-69, 73-75, 78, 82, 87, 89-91, 93, 95, 98, 100 şi 106 din 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 
2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 
martie 2014 şi parţial ale art. 1, 3, 4, 7, 17, 34, 35, 40, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 70, 
71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 96, 97 şi 99 din Directiva 2014/25/UE  a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Reproducem prevederile art. VI-VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 
2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017:

Pagina 229



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    „Articolul VI
    (1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii 
acestora.
    (2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură 
pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, un anunţ de participare 
simplificat, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    Articolul VII
    Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa 
Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor 
judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să se 
judece în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au 
fost începute.
    Articolul VIII
    (1) Ajustarea/Revizuirea preţului contractelor de achiziţie publică/sectoriale 
încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016  privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale, se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare la momentul realizării acesteia.
    (2) Contractele subsecvente încheiate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii în vigoare de la 
data încheierii acestora".
──────────

                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 19 mai 2016.
    Nr. 99.
    ANEXA 1

    Lista activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. l) pct. (i)

*T*

┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│NACE REV. 1*1)                                      │         │
├──────────────────────────────────┬─────────────────┤Cod CPV  │
│Secţiunea F                       │Construcţii      │         │
├─────────┬─────┬─────┬────────────┼─────────────────┤         │
│Diviziune│Grupă│Clasă│Descriere   │Note             │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această diviziune│         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│45       │     │     │Construcţii │- construcţia de │         │
│         │     │     │            │clădiri şi       │         │
│         │     │     │            │lucrări noi      │45000000 │
│         │     │     │            │restaurare şi    │         │
│         │     │     │            │reparaţii curente│         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │45.1 │     │Pregătirea  │                 │         │
│         │     │     │şantierelor │                 │45100000 │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- demolarea      │         │
│         │     │     │            │clădirilor şi a  │         │
│         │     │     │            │altor            │         │
│         │     │     │            │structuri;       │         │
│         │     │     │            │- degajarea      │         │
│         │     │     │            │şantierelor;     │         │
│         │     │     │            │- lucrări de     │         │
│         │     │     │            │terasament:      │         │

Pagina 230



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│         │     │     │            │excavarea,       │         │
│         │     │     │            │umplerea,        │         │
│         │     │     │            │nivelarea        │         │
│         │     │45.11│Demolări de │şantierelor de   │45110000 │
│         │     │     │clădiri;    │construcţii,     │         │
│         │     │     │terasamente │săpare de        │         │
│         │     │     │            │şanţuri,         │         │
│         │     │     │            │îndepărtarea     │         │
│         │     │     │            │rocilor, demolare│         │
│         │     │     │            │prin             │         │
│         │     │     │            │explozie etc.;   │         │
│         │     │     │            │- pregătirea     │         │
│         │     │     │            │şantierelor      │         │
│         │     │     │            │pentru           │         │
│         │     │     │            │exploatare       │         │
│         │     │     │            │minieră;         │         │
│         │     │     │            │- îndepărtarea   │         │
│         │     │     │            │solului şi alte  │         │
│         │     │     │            │lucrări          │         │
│         │     │     │            │de dezvoltare şi │         │
│         │     │     │            │pregătire a      │         │
│         │     │     │            │terenurilor şi a │         │
│         │     │     │            │şantierelor      │         │
│         │     │     │            │miniere.         │         │
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │cuprinde, de     │         │
│         │     │     │            │asemenea:        │         │
│         │     │     │            │- drenarea       │         │
│         │     │     │            │şantierelor de   │         │
│         │     │     │            │construcţii;     │         │
│         │     │     │            │- drenarea       │         │
│         │     │     │            │terenurilor      │         │
│         │     │     │            │agricole şi      │         │
│         │     │     │            │forestiere.      │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- sondaje        │         │
│         │     │     │            │experimentale,   │         │
│         │     │     │            │foraje de        │         │
│         │     │     │            │recunoaştere şi  │         │
│         │     │     │            │carotaje pentru  │         │
│         │     │     │            │construcţii,     │         │
│         │     │     │            │precum şi pentru │         │
│         │     │     │            │studii           │         │
│         │     │     │            │geofizice,       │         │
│         │     │     │            │geologice sau    │         │
│         │     │45.12│Lucrări de  │alte studii      │45120000 │
│         │     │     │foraj       │similare. Această│         │
│         │     │     │şi sondaj   │clasă nu         │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │- forarea        │         │
│         │     │     │            │puţurilor de     │         │
│         │     │     │            │extracţie a      │         │
│         │     │     │            │ţiţeiului sau a  │         │
│         │     │     │            │gazelor naturale,│         │
│         │     │     │            │a se             │         │
│         │     │     │            │vedea 11.20;     │         │
│         │     │     │            │- forarea        │         │
│         │     │     │            │puţurilor de apă,│         │
│         │     │     │            │a se vedea       │         │
│         │     │     │            │45.25;           │         │
│         │     │     │            │- săparea de     │         │
│         │     │     │            │puţuri, a se     │         │
│         │     │     │            │vedea 45.25;     │         │
│         │     │     │            │- prospectarea   │         │
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│         │     │     │            │zăcămintelor de  │         │
│         │     │     │            │ţiţei            │         │
│         │     │     │            │şi de gaze       │         │
│         │     │     │            │naturale, precum │         │
│         │     │     │            │şi               │         │
│         │     │     │            │studiile         │         │
│         │     │     │            │geofizice,       │         │
│         │     │     │            │geologice şi     │         │
│         │     │     │            │seismice, a se   │         │
│         │     │     │            │vedea 74.20.     │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │Lucrări de  │                 │         │
│         │45.2 │     │construcţii │                 │45200000 │
│         │     │     │complete sau│                 │         │
│         │     │     │parţiale;   │                 │         │
│         │     │     │lucrări     │                 │         │
│         │     │     │de geniu    │                 │         │
│         │     │     │civil       │                 │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- construcţii de │         │
│         │     │     │            │clădiri de toate │         │
│         │     │     │            │tipurile şi      │         │
│         │     │     │            │construcţii      │         │
│         │     │     │            │civile;          │         │
│         │     │     │            │- poduri,        │         │
│         │     │     │            │inclusiv cele    │         │
│         │     │     │            │destinate        │         │
│         │     │     │            │susţinerii       │         │
│         │     │     │            │şoselelor        │         │
│         │     │     │            │suspendate,      │         │
│         │     │     │            │viaducte,        │         │
│         │     │     │            │tuneluri şi      │         │
│         │     │     │            │pasaje subterane;│         │
│         │     │     │            │- conducte, linii│         │
│         │     │     │            │de comunicaţii şi│         │
│         │     │     │            │linii electrice  │         │
│         │     │     │            │pentru transport │         │
│         │     │     │            │pe               │         │
│         │     │     │            │distanţe mari;   │         │
│         │     │     │Lucrări     │- conducte, linii│         │
│         │     │     │generale    │de comunicaţii şi│         │
│         │     │45.21│de          │linii electrice  │45210000 │
│         │     │     │construcţii │pentru reţele    │cu       │
│         │     │     │de          │urbane;          │excepţia:│
│         │     │     │clădiri şi  │- lucrări conexe │45213316 │
│         │     │     │lucrări de  │de amenajare     │45220000 │
│         │     │     │geniu       │urbană;          │45231000 │
│         │     │     │civil       │- asamblarea şi  │45232000 │
│         │     │     │            │montarea de      │         │
│         │     │     │            │construcţii      │         │
│         │     │     │            │prefabricate pe  │         │
│         │     │     │            │şantiere.        │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │- servicii       │         │
│         │     │     │            │referitoare la   │         │
│         │     │     │            │extracţia        │         │
│         │     │     │            │ţiţeiului şi a   │         │
│         │     │     │            │gazelor naturale,│         │
│         │     │     │            │a se             │         │
│         │     │     │            │vedea 11.20;     │         │
│         │     │     │            │- construcţia de │         │
│         │     │     │            │lucrări complet  │         │
│         │     │     │            │prefabricate din │         │
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│         │     │     │            │elemente din alte│         │
│         │     │     │            │materiale decât  │         │
│         │     │     │            │betonul fabricate│         │
│         │     │     │            │de               │         │
│         │     │     │            │unitatea care    │         │
│         │     │     │            │execută          │         │
│         │     │     │            │lucrările, a se  │         │
│         │     │     │            │vedea diviziunile│         │
│         │     │     │            │20, 26 şi 28;    │         │
│         │     │     │            │- lucrări de     │         │
│         │     │     │            │construcţii,     │         │
│         │     │     │            │altele decât     │         │
│         │     │     │            │cele de clădiri, │         │
│         │     │     │            │pentru stadioane,│         │
│         │     │     │            │piscine, săli de │         │
│         │     │     │            │sport, terenuri  │         │
│         │     │     │            │de               │         │
│         │     │     │            │tenis, circuite  │         │
│         │     │     │            │de golf şi alte  │         │
│         │     │     │            │instalaţii       │         │
│         │     │     │            │sportive, a se   │         │
│         │     │     │            │vedea 45.23;     │         │
│         │     │     │            │- lucrări de     │         │
│         │     │     │            │instalaţii pentru│         │
│         │     │     │            │construcţii, a se│         │
│         │     │     │            │vedea 45.3;      │         │
│         │     │     │            │- lucrări de     │         │
│         │     │     │            │finisare, a se   │         │
│         │     │     │            │vedea 45.4;      │         │
│         │     │     │            │- activităţi de  │         │
│         │     │     │            │arhitectură şi de│         │
│         │     │     │            │inginerie, a se  │         │
│         │     │     │            │vedea 74.20;     │         │
│         │     │     │            │- gestionarea    │         │
│         │     │     │            │proiectelor de   │         │
│         │     │     │            │construcţii, a se│         │
│         │     │     │            │vedea 74.20.     │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │45.22│Ridicarea de│- ridicarea de   │45261000 │
│         │     │     │şarpante şi │şarpante;        │         │
│         │     │     │acoperişuri │- montarea       │         │
│         │     │     │            │acoperişurilor;  │         │
│         │     │     │            │- lucrări de     │         │
│         │     │     │            │impermeabilizare.│         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- construcţia de │         │
│         │     │     │            │autostrăzi, de   │         │
│         │     │     │            │drumuri          │         │
│         │     │     │            │de şosele, alte  │         │
│         │     │     │            │căi pentru       │         │
│         │     │     │            │vehicule şi      │         │
│         │     │     │            │pietoni;         │         │
│         │     │     │Construcţii │- construcţia de │45212212 │
│         │     │45.23│de          │căi ferate;      │şi       │
│         │     │     │autostrăzi, │- construcţia de │DA03     │
│         │     │     │şosele,     │piste de         │45230000 │
│         │     │     │aerodromuri │aterizare-       │cu       │
│         │     │     │şi          │decolare;        │excepţia:│
│         │     │     │complexe    │- lucrări de     │45231000 │
│         │     │     │sportive    │construcţii,     │45232000 │
│         │     │     │            │altele decât     │45234115 │
│         │     │     │            │cele de clădiri, │         │

Pagina 233



LEGE           (A)    99 19/05/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

│         │     │     │            │pentru stadioane,│         │
│         │     │     │            │piscine, săli de │         │
│         │     │     │            │sport, terenuri  │         │
│         │     │     │            │de               │         │
│         │     │     │            │tenis, circuite  │         │
│         │     │     │            │de golf şi alte  │         │
│         │     │     │            │instalaţii       │         │
│         │     │     │            │sportive;        │         │
│         │     │     │            │- marcarea cu    │         │
│         │     │     │            │vopsea a         │         │
│         │     │     │            │suprafeţelor     │         │
│         │     │     │            │rutiere şi a     │         │
│         │     │     │            │spaţiilor de     │         │
│         │     │     │            │parcare.         │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │- terasamentele  │         │
│         │     │     │            │preliminare, a se│         │
│         │     │     │            │vedea 45.11.     │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include          │         │
│         │     │     │            │construcţia de:  │         │
│         │     │45.24│Lucrări     │- căi navigabile,│45240000 │
│         │     │     │hidrotehnice│porturi, lucrări │         │
│         │     │     │            │fluviale, porturi│         │
│         │     │     │            │de agrement      │         │
│         │     │     │            │(marinas)        │         │
│         │     │     │            │ecluze etc.;     │         │
│         │     │     │            │- baraje şi      │         │
│         │     │     │            │diguri;          │         │
│         │     │     │            │- dragare;       │         │
│         │     │     │            │- lucrări        │         │
│         │     │     │            │subacvatice.     │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- activităţile de│         │
│         │     │     │            │construcţii      │         │
│         │     │     │            │specializate care│         │
│         │     │     │            │implică un aspect│         │
│         │     │     │            │comun pentru mai │         │
│         │     │     │            │multe tipuri de  │         │
│         │     │     │            │lucrări şi care  │         │
│         │     │     │            │necesită         │         │
│         │     │     │            │competenţe sau   │         │
│         │     │     │            │echipamente      │         │
│         │     │     │            │specializate;    │         │
│         │     │     │            │- realizarea de  │         │
│         │     │     │Alte lucrări│fundaţii,        │         │
│         │     │     │de          │inclusiv         │         │
│         │     │45.25│construcţii │instalarea       │45250000 │
│         │     │     │care        │piloţilor;       │45262000 │
│         │     │     │implică     │- forarea şi     │         │
│         │     │     │lucrări     │construcţia de   │         │
│         │     │     │speciale    │puţuri de        │         │
│         │     │     │            │apă, săparea de  │         │
│         │     │     │            │puţuri;          │         │
│         │     │     │            │- montarea       │         │
│         │     │     │            │elementelor de   │         │
│         │     │     │            │structură        │         │
│         │     │     │            │metalică ce nu   │         │
│         │     │     │            │sunt fabricate de│         │
│         │     │     │            │unitatea care    │         │
│         │     │     │            │execută          │         │
│         │     │     │            │lucrările;       │         │
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│         │     │     │            │- îndoirea       │         │
│         │     │     │            │structurilor     │         │
│         │     │     │            │metalice;        │         │
│         │     │     │            │- lucrări de     │         │
│         │     │     │            │zidire cu        │         │
│         │     │     │            │cărămidă sau     │         │
│         │     │     │            │piatră;          │         │
│         │     │     │            │- montarea şi    │         │
│         │     │     │            │demontarea       │         │
│         │     │     │            │schelelor şi a   │         │
│         │     │     │            │platformelor de  │         │
│         │     │     │            │lucru proprii sau│         │
│         │     │     │            │închiriate;      │         │
│         │     │     │            │- construcţia de │         │
│         │     │     │            │coşuri de fum şi │         │
│         │     │     │            │de               │         │
│         │     │     │            │cuptoare         │         │
│         │     │     │            │industriale.     │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │închirierea de   │         │
│         │     │     │            │schele fără      │         │
│         │     │     │            │montare şi       │         │
│         │     │     │            │demontare, a se  │         │
│         │     │     │            │vedea 71.32.     │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │45.3 │     │Lucrări de  │                 │45300000 │
│         │     │     │instalaţii  │                 │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- instalarea, în │         │
│         │     │     │            │clădiri sau în   │         │
│         │     │     │            │alte             │         │
│         │     │     │            │proiecte de      │         │
│         │     │     │            │construcţii, a   │         │
│         │     │     │            │următoarelor     │         │
│         │     │45.31│Lucrări de  │elemente:        │45213316 │
│         │     │     │instalaţii  │- cabluri şi     │45310000 │
│         │     │     │electrice   │conexiuni        │cu       │
│         │     │     │            │electrice;       │excepţia:│
│         │     │     │            │- sisteme de     │45316000 │
│         │     │     │            │telecomunicaţii; │         │
│         │     │     │            │- instalaţii     │         │
│         │     │     │            │electrice de     │         │
│         │     │     │            │încălzire;       │         │
│         │     │     │            │- antene pentru  │         │
│         │     │     │            │clădiri          │         │
│         │     │     │            │rezidenţiale;    │         │
│         │     │     │            │- sisteme de     │         │
│         │     │     │            │alarmă împotriva │         │
│         │     │     │            │incendiilor;     │         │
│         │     │     │            │- sisteme de     │         │
│         │     │     │            │alarmă           │         │
│         │     │     │            │antiefracţie;    │         │
│         │     │     │            │- ascensoare şi  │         │
│         │     │     │            │scări rulante;   │         │
│         │     │     │            │- paratrăsnete   │         │
│         │     │     │            │etc.             │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- instalarea, în │         │
│         │     │     │            │clădiri sau în   │         │
│         │     │45.32│Lucrări de  │alte             │45320000 │
│         │     │     │izolare     │proiecte de      │         │
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│         │     │     │            │construcţii, de  │         │
│         │     │     │            │izolaţii         │         │
│         │     │     │            │termice, acustice│         │
│         │     │     │            │sau împotriva    │         │
│         │     │     │            │vibraţiilor.     │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │- lucrări de     │         │
│         │     │     │            │impermeabilizare,│         │
│         │     │     │            │a se             │         │
│         │     │     │            │vedea 45.22.     │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- instalarea, în │         │
│         │     │     │            │clădiri sau în   │         │
│         │     │     │            │alte             │         │
│         │     │     │            │proiecte de      │         │
│         │     │     │            │construcţii, a   │         │
│         │     │     │            │următoarelor     │         │
│         │     │     │            │elemente:        │         │
│         │     │45.33│Instalaţii  │- instalaţii şi  │45330000 │
│         │     │     │            │echipamente      │         │
│         │     │     │            │sanitare;        │         │
│         │     │     │            │- echipamente    │         │
│         │     │     │            │pentru           │         │
│         │     │     │            │distribuţia      │         │
│         │     │     │            │gazelor;         │         │
│         │     │     │            │- echipamente şi │         │
│         │     │     │            │conducte de      │         │
│         │     │     │            │încălzire,       │         │
│         │     │     │            │de ventilare, de │         │
│         │     │     │            │refrigerare sau  │         │
│         │     │     │            │de               │         │
│         │     │     │            │climatizare;     │         │
│         │     │     │            │- instalaţii de  │         │
│         │     │     │            │stingere a       │         │
│         │     │     │            │incendiilor      │         │
│         │     │     │            │cu sprinklere.   │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │- instalarea     │         │
│         │     │     │            │sistemelor       │         │
│         │     │     │            │electrice de     │         │
│         │     │     │            │încălzire, a se  │         │
│         │     │     │            │vedea 45.31.     │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- instalarea     │         │
│         │     │     │            │sistemelor de    │         │
│         │     │     │            │iluminat şi      │         │
│         │     │     │Alte lucrări│de semnalizare   │         │
│         │     │45.34│de          │pentru şosele,   │45234115 │
│         │     │     │instalaţii  │căi              │45316000 │
│         │     │     │            │ferate,          │45340000 │
│         │     │     │            │aeroporturi şi   │         │
│         │     │     │            │porturi;         │         │
│         │     │     │            │- instalarea, în │         │
│         │     │     │            │clădiri sau în   │         │
│         │     │     │            │alte             │         │
│         │     │     │            │proiecte de      │         │
│         │     │     │            │construcţii, a   │         │
│         │     │     │            │instalaţiilor şi │         │
│         │     │     │            │a echipamentelor │         │
│         │     │     │            │neclasificate în │         │
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│         │     │     │            │altă parte.      │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │45.4 │     │Lucrări de  │                 │45400000 │
│         │     │     │finisare    │                 │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- aplicarea, în  │         │
│         │     │     │            │clădiri sau în   │         │
│         │     │     │            │alte             │         │
│         │     │45.41│Tencuire    │proiecte de      │45410000 │
│         │     │     │            │construcţii, a   │         │
│         │     │     │            │ipsosului şi     │         │
│         │     │     │            │a stucului pentru│         │
│         │     │     │            │structuri sau    │         │
│         │     │     │            │ornamente        │         │
│         │     │     │            │interioare şi    │         │
│         │     │     │            │exterioare,      │         │
│         │     │     │            │inclusiv a       │         │
│         │     │     │            │materialelor de  │         │
│         │     │     │            │făţuire          │         │
│         │     │     │            │asociate.        │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- instalarea de  │         │
│         │     │     │            │uşi, ferestre,   │         │
│         │     │     │            │tocuri           │         │
│         │     │     │            │şi rame pentru   │         │
│         │     │     │            │uşi şi ferestre, │         │
│         │     │     │            │bucătării        │         │
│         │     │     │            │echipate, scări, │         │
│         │     │     │            │echipamente      │         │
│         │     │45.42│Tâmplărie şi│pentru magazine  │45420000 │
│         │     │     │dulgherie   │şi echipamente   │         │
│         │     │     │            │similare         │         │
│         │     │     │            │din lemn sau din │         │
│         │     │     │            │alte materiale,  │         │
│         │     │     │            │care             │         │
│         │     │     │            │nu sunt fabricate│         │
│         │     │     │            │de unitatea care │         │
│         │     │     │            │execută          │         │
│         │     │     │            │lucrările; -     │         │
│         │     │     │            │amenajări        │         │
│         │     │     │            │interioare,      │         │
│         │     │     │            │precum plafoane, │         │
│         │     │     │            │lambriuri        │         │
│         │     │     │            │din lemn,        │         │
│         │     │     │            │compartimentări  │         │
│         │     │     │            │mobile etc.      │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │- acoperirea cu  │         │
│         │     │     │            │parchet sau alte │         │
│         │     │     │            │pardoseli din    │         │
│         │     │     │            │lemn, a se vedea │         │
│         │     │     │            │45.43.           │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- instalarea, în │         │
│         │     │     │            │clădiri sau în   │         │
│         │     │     │            │alte             │         │
│         │     │     │            │proiecte de      │         │
│         │     │     │            │construcţii, a   │         │
│         │     │     │            │următoarelor     │         │
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│         │     │     │Îmbrăcarea  │elemente:        │         │
│         │     │45.43│podelelor şi│- dale din       │45430000 │
│         │     │     │a           │ceramică, beton  │         │
│         │     │     │pereţilor   │sau piatră       │         │
│         │     │     │            │pentru pereţi sau│         │
│         │     │     │            │podele;          │         │
│         │     │     │            │- parchete şi    │         │
│         │     │     │            │alte pardoseli   │         │
│         │     │     │            │din lemn,        │         │
│         │     │     │            │mochete şi       │         │
│         │     │     │            │linoleum;        │         │
│         │     │     │            │- inclusiv din   │         │
│         │     │     │            │cauciuc sau      │         │
│         │     │     │            │plastic;         │         │
│         │     │     │            │- materiale de   │         │
│         │     │     │            │placare a        │         │
│         │     │     │            │podelelor sau    │         │
│         │     │     │            │a pereţilor din  │         │
│         │     │     │            │terrazzo,        │         │
│         │     │     │            │marmură,         │         │
│         │     │     │            │granit sau       │         │
│         │     │     │            │ardezie;         │         │
│         │     │     │            │- tapete.        │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- vopsirea       │         │
│         │     │     │            │interioară şi    │         │
│         │     │     │Vopsitorie  │exterioară a     │         │
│         │     │45.44│şi          │clădirilor;      │45440000 │
│         │     │     │montare de  │- vopsirea       │         │
│         │     │     │geamuri     │structurilor de  │         │
│         │     │     │            │construcţii      │         │
│         │     │     │            │civile;          │         │
│         │     │     │            │- montarea       │         │
│         │     │     │            │sticlei, a       │         │
│         │     │     │            │oglinzilor etc.  │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
│         │     │     │            │- instalarea     │         │
│         │     │     │            │ferestrelor, a se│         │
│         │     │     │            │vedea            │         │
│         │     │     │            │45.42.           │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă    │         │
│         │     │     │            │include:         │         │
│         │     │     │            │- instalarea     │         │
│         │     │     │            │piscinelor       │         │
│         │     │     │            │private;         │         │
│         │     │     │            │- curăţirea      │         │
│         │     │     │            │pereţilor        │         │
│         │     │     │            │exteriori ai     │         │
│         │     │45.45│Alte lucrări│clădirilor cu    │45212212 │
│         │     │     │de          │ajutorul         │şi       │
│         │     │     │finisare    │aburilor, prin   │DA04     │
│         │     │     │            │sablare sau alte │45450000 │
│         │     │     │            │metode similare; │         │
│         │     │     │            │- celelalte      │         │
│         │     │     │            │lucrări de       │         │
│         │     │     │            │finalizare şi    │         │
│         │     │     │            │finisare a       │         │
│         │     │     │            │clădirilor       │         │
│         │     │     │            │neclasificate în │         │
│         │     │     │            │altă parte.      │         │
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │            │cuprinde:        │         │
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│         │     │     │            │- curăţarea      │         │
│         │     │     │            │pereţilor        │         │
│         │     │     │            │interiori ai     │         │
│         │     │     │            │clădirilor şi ai │         │
│         │     │     │            │altor            │         │
│         │     │     │            │construcţii,     │         │
│         │     │     │            │a se vedea 74.70.│         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │Închirierea │                 │         │
│         │45.5 │     │de          │                 │45500000 │
│         │     │     │echipamente │                 │         │
│         │     │     │de          │                 │         │
│         │     │     │construcţie │                 │         │
│         │     │     │sau         │                 │         │
│         │     │     │demolare cu │                 │         │
│         │     │     │operator    │                 │         │
├─────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│         │     │     │            │Această clasă nu │         │
│         │     │     │Închirierea │cuprinde:        │         │
│         │     │45.50│de          │- închirierea de │45500000 │
│         │     │     │echipamente │maşini şi        │         │
│         │     │     │de          │echipamente      │         │
│         │     │     │construcţie │de construcţie   │         │
│         │     │     │sau         │sau demolare fără│         │
│         │     │     │demolare cu │operator, a se   │         │
│         │     │     │operator    │vedea 71.32.     │         │
│         │     │     │            │                 │         │
└─────────┴─────┴─────┴────────────┴─────────────────┴─────────┘
*ST*
──────────
    *1) Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind 
clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 
24.10.1990, p. 1).
──────────

    ANEXA 2

    Servicii prevăzute la art. 124 alin. (1)

*T*

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Descriere      │Cod VPV               │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │75200000-8;           │
│               │75231200-6;           │
│               │75231240-8;           │
│               │79611000-0; 79622000-0│
│               │[Servicii de furnizare│
│               │personal menajer];    │
│               │79624000-4 [Servicii  │
│               │de asigurare de       │
│               │personal de asistenţă │
│               │medicală] şi          │
│               │79625000-1 [Servicii  │
│               │de asigurare de       │
│               │personal medical] de  │
│Servicii de    │la                    │
│sănătate,      │85000000-9 la         │
│servicii       │85323000-9;           │
│sociale şi     │98133100-5,           │
│servicii conexe│98133000-4; 98200000-5│
│               │şi 98500000-8 [Case   │
│               │particulare cu        │
│               │personal angajat] şi  │
│               │98513000-2 -          │
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│               │98514000-9 [Servicii  │
│               │de forţă de           │
│               │muncă pentru          │
│               │particulari, Servicii │
│               │de personal de agenţii│
│               │pentru particulari,   │
│               │Servicii de personal  │
│               │de birou pentru       │
│               │particulari, Servicii │
│               │de personal angajat   │
│               │temporar pentru       │
│               │particulari, Servicii │
│               │de asistenţă la       │
│               │domiciliu şi Servicii │
│               │domestice]            │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │85321000-5 şi         │
│               │85322000-2, 75000000-6│
│               │[Servicii de          │
│               │administraţie publică,│
│               │de                    │
│               │apărare şi de         │
│               │asigurări sociale],   │
│               │75121000-0, 75122000- │
│               │7, 75124000-1; de la  │
│               │79995000-5 la         │
│               │79995200-7; de la     │
│               │80000000-4 Servicii de│
│               │învăţământ şi formare │
│               │profesională la       │
│               │80660000-8; de la     │
│Servicii       │92000000-1 la         │
│sociale        │92700000-8, 79950000-8│
│administrative,│[Servicii             │
│servicii de    │de organizare de      │
│învăţământ,    │expoziţii, de târguri │
│servicii       │şi de congrese],      │
│de sănătate şi │79951000-5 [Servicii  │
│servicii       │de                    │
│culturale      │organizare de         │
│               │seminarii], 79952000-2│
│               │[Servicii pentru      │
│               │evenimente],          │
│               │79952100-3            │
│               │[Servicii de          │
│               │organizare de         │
│               │evenimente culturale],│
│               │79953000-9 [Servicii  │
│               │de                    │
│               │organizare de         │
│               │festivaluri],         │
│               │79954000-6 [Servicii  │
│               │de organizare de      │
│               │petreceri],           │
│               │79955000-3 [Servicii  │
│               │de organizare de      │
│               │prezentări de modă],  │
│               │79956000-0 [Servicii  │
│               │de organizare de      │
│               │târguri şi expoziţii] │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Servicii de    │                      │
│asigurări      │                      │
│sociale        │                      │
│obligatorii    │75300000-9            │
│*2)            │                      │
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├───────────────┼──────────────────────┤
│               │75310000-2,           │
│               │75311000-9,           │
│               │75312000-6,           │
│Servicii de    │75313000-3,           │
│indemnizaţii   │75313100-4,           │
│               │75314000-0,           │
│               │75320000-5,           │
│               │75330000-8, 75340000-1│
├───────────────┼──────────────────────┤
│Alte servicii  │                      │
│comunitare,    │98000000-3,           │
│sociale        │98120000-0;           │
│şi personale,  │98132000-7; 98133110-8│
│inclusiv       │şi 98130000-3         │
│servicii       │                      │
│prestate de    │                      │
│organizaţii    │                      │
│sindicale, de  │                      │
│organizaţii    │                      │
│politice,      │                      │
│de asociaţii de│                      │
│tineri şi      │                      │
│servicii       │                      │
│diverse        │                      │
│prestate de    │                      │
│organizaţii    │                      │
│asociative     │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Servicii       │98131000-0            │
│religioase     │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │de la 55100000-1 la   │
│               │55410000-7; de la     │
│               │55521000-8 la         │
│               │55521200-0 [55521000-8│
│               │Servicii de catering  │
│               │la domiciliu,         │
│               │55521100-9 Servicii de│
│               │livrare a mâncării la │
│               │domiciliu, 55521200-0 │
│               │Servicii de livrare a │
│               │mâncării], 55510000-8 │
│               │[Servicii de          │
│Servicii       │cantină], 55511000-5  │
│hoteliere şi   │[Servicii de cantină  │
│restaurante    │şi alte servicii de   │
│               │cafenea cu            │
│               │clientelă restrânsă], │
│               │55512000-2 [Servicii  │
│               │de gestionare a       │
│               │cantinelor],          │
│               │55523100-3 [Servicii  │
│               │de restaurant pentru  │
│               │şcoli], 55520000-1    │
│               │[Servicii de          │
│               │catering], 55522000-5 │
│               │[Servicii de catering │
│               │pentru societăţi de   │
│               │transport],           │
│               │55523000-2 [Servicii  │
│               │de catering pentru    │
│               │alte societăţi sau    │
│               │instituţii],          │
│               │55524000-9 [Servicii  │
│               │de catering pentru    │
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│               │şcoli]                │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Servicii       │de la 79100000-5 la   │
│juridice, în   │79140000-7; 75231100-5│
│măsura în care │                      │
│nu             │                      │
│sunt excluse în│                      │
│temeiul art. 37│                      │
│alin. (3).     │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │de la 75100000-7 la   │
│Alte servicii  │75120000-3;           │
│administrative │75123000-4; de la     │
│şi             │75125000-8 la         │
│servicii       │75131000-3            │
│guvernamentale │                      │
│               │                      │
│               │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Prestări de    │de la 75200000-8 la   │
│servicii       │75231000-4            │
│pentru         │                      │
│comunitate     │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Servicii legate│de la 75231210-9 la   │
│de             │75231230-5; de la     │
│închisori, de  │75240000-0 la         │
│securitate     │75252000-7;           │
│publică şi     │79430000-7;           │
│de salvare, în │98113100-9            │
│măsura         │                      │
│în care nu sunt│                      │
│excluse în     │                      │
│temeiul        │                      │
│art. 37 alin.  │                      │
│(1)            │                      │
│lit. h)        │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │de la 79700000-1 la   │
│               │79721000-4 [Servicii  │
│               │de investigaţie şi de │
│               │siguranţă,            │
│               │Servicii de siguranţă,│
│               │Servicii de           │
│               │monitorizare a        │
│               │sistemelor de alarmă, │
│               │Servicii              │
│Servicii de    │de pază, Servicii de  │
│investigaţie şi│supraveghere, Servicii│
│de             │de localizare,        │
│siguranţă      │Servicii de localizare│
│               │a transfugilor,       │
│               │Servicii de patrulare,│
│               │Servicii de eliberare │
│               │de ecusoane de        │
│               │identificare, Servicii│
│               │de investigaţie şi    │
│               │Servicii de agenţii de│
│               │detectivi]            │
│               │79722000-1 [Servicii  │
│               │de grafologie],       │
│               │79723000-8 [Servicii  │
│               │de analiză a          │
│               │deşeurilor]           │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │98900000-2 [Servicii  │
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│               │prestate de           │
│               │organizaţii şi de     │
│               │organisme             │
│Servicii       │extrateritoriale] şi  │
│internaţionale │98910000-5 [Servicii  │
│               │specifice             │
│               │organizaţiilor şi     │
│               │organismelor          │
│               │internaţionale]       │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │64000000-6 [Servicii  │
│               │poştale şi de         │
│               │telecomunicaţii],     │
│               │64100000-7 [Servicii  │
│               │poştale               │
│               │şi de curierat],      │
│               │64110000-0 [Servicii  │
│               │poştale], 64111000-7  │
│               │[Servicii poştale de  │
│               │distribuire a ziarelor│
│               │şi a periodicelor],   │
│Servicii       │64112000-4 [Servicii  │
│poştale        │poştale de            │
│               │distribuire a         │
│               │corespondenţei],      │
│               │64113000-1 [Servicii  │
│               │poştale de distribuire│
│               │a                     │
│               │coletelor], 64114000-8│
│               │[Servicii de ghişee de│
│               │oficii poştale],      │
│               │64115000-5            │
│               │[Închiriere de cutii  │
│               │poştale], 64116000-2  │
│               │[Servicii             │
│               │post-restant],        │
│               │64122000-7            │
│               │[Servicii de curierat │
│               │şi de mesagerie       │
│               │internă în birouri]   │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │50116510-9 [Servicii  │
│Servicii       │de reşapare de        │
│diverse        │pneuri], 71550000-8   │
│               │[Servicii de          │
│               │feronerie]            │
└───────────────┴──────────────────────┘
*ST*
──────────
    *2) Aceste servicii nu intră sub incidenţa prezentei legi în cazul în care sunt 
organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.
──────────

    -----

Pagina 243




