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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 
ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind 
responsabilii/
operaţiunea

Numele şi
prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Ec. Popa Nina Şef Serv. 

Financiar 
Contabilitate 
Buget

1.2. Verificat Ec. Androne Violeta Director 
Financiar 
Contabil

1.3 Aprobat Dr. Căpăţînă Dănuţ Manager

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Ediţia/ revizia în 
cadrul ediţiei

Componenţa revizuită Modalitatea reviziei
Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei
1 2 3 4

2.1. Ediţia 1 x x
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

Scopul 
difuzarii

Exem-
plar nr. 

Compar-timent Functia Nume si 
prenume

Data 
primirii Semnatura

1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Contabilitate
3.2. Aplicare 1 Gestionarii de fapt, 

Gestionarii de Drept 
stabiliţi în baza 
Dispoziţiei nr. 
1610/28.11.2012
Şi a Dispoziţiei nr. 
387/18.03.2013

3.3. Aplicare 1 Secretariat
3.4. Informare 1 Contabilitate
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3.5. Evidenta 1 Contabilitate
3.6. Arhivare 1 Contabilitate
3.7. Alte scopuri - - - - -

4. Scopul procedurii operaţionale

    Procedura este  elaborată  în  scopul  prezentării  regulilor  minime privind modul  de organizare  şi 
efectuare  a  inventarierii  elementelor  de  activ  şi  pasiv  pentru  asigurarea  unui  echilibru  între  sarcini, 
competenţe şi responsabilităţi şi pentru menţinerea unor riscuri acceptabile ale acţiunii de inventariere.

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.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

În temeiul prevederilor Legii nr.  82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
unităţile au obligaţia  să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la 
începutul  activităţii,  cel  puţin o dată pe an 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.

 6.  Baza legală

6.1. OMFP nr. 2861/2009 -  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de activ şi de pasiv datoriilor şi capitalurilor proprii
6.2. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii (**republicată**).
6.3. OMFP nr. 3512/2008 –privind documentele financiar-contabile*)
6.4. OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de aplicare a 
acestuia.
6.5. Decret nr. 209/1976 - pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă.
6.6. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr.54/1994.

7. Definiţii si abrevieri

  7.1. Definiţii
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1. Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa 
tuturor elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la 
care acesta se efectuează.

2. Decizia de inventariere reprezintă actul administrativ intern al ordonatorului de credite în care 
se  menţionează  în  mod  obligatoriu  componenţa  comisiei  de  inventariere,  numele 
responsabilului comisiei, data de începere şi de terminare a operaţiunilor.

3. Comisia de inventariere are în componenţă persoane cu pregătire corespunzătoare economică 
şi  tehnică  şi  răspunde  de  efectuarea  tuturor  lucrărilor  de  inventariere,  potrivit  prevederilor 
legale.

4. Lista de inventariere reprezintă:
- documentul pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunea unităţii
- document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) şi a 

altor valori (elemente de trezorerie etc.);
- document justificativ  de înregistrare  în  evidenţa magaziilor  (depozitelor)şi  în contabilitate  a 

plusurilor şi minusurilor constatate;
-  document pentru întocmirea registrului-inventar;
- document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri;
- document centralizator al operaţiunilor de inventariere.
5. Extrasul de cont reprezintă instrumentul de conciliere prealabilă ce serveşte la comunicarea şi 

solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, rămase neachitate provenite din relaţii economico-
financiare.

6. Registrul–inventar reprezintă  documentul  contabil  obligatoriu  în care se înscriu rezultatele 
inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, grupate după natura lor, conform posturilor din 
bilanţ.

7. Procesul-verbal  reprezintă  documentul  întocmit  de către comisia  de inventariere  în care se 
înscriu rezultatele inventarierii.

8. Valoarea de înlocuire  reprezinta costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici  şi grad de 
uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării  pagubei,  care va cuprinde preţul de 
cumpărare  practicat  pe  piaţă,  la  care  se  adaugă  taxele  nerecuperabile,  inclusiv  T.V.A., 
cheltuielile de transport, aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în 
stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. .

9. Valoarea contabilă reprezintă valoarea de înregistrare a bunurilor constatate lipsă la inventar.
10. Valoarea justă reprezintă valoarea rezultată în urma evaluării efective.
11. Valoarea de inventar  reprezintă  valoarea actuală  a fiecărui  element,  stabilită  în  funcţie  de 

utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. 
12. Serviciul  Financiar  Contabilitate-Buget este  structura  organizatorică  din  cadrul  instituţiei 

publice în care este organizată execuţia bugetară;
13. Contabil  reprezintă denumirea generică pentru persoana şi/sau persoanele care lucrează în 

compartimentul  financiar-contabil,  care  verifică  documentele  justificative  şi  întocmesc 
instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;

14.  Procedură operaţională este  prezentarea  formalizată,  în  scris,  a  tuturor  paşilor  ce  trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 
privire la aspectul procesual. 

15. Ediţie a unei proceduri reprezintă formă iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată.
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16.  Revizia  în  cadrul  unei  ediţii –  acţiunile  de  modificare,  adăugare,  suprimare  sau  altele 
asemenea,  după  caz,  a  uneia  sau  a  mai  multor  componente  ale  unei  ediţii  a  procedurii 
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

7.2. Abrevieri

Nr. 
crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1 P.O Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 Ap Aplicare
5 A Aprobare
6 Ah Arhivare
7 S.C.J.U Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa
8 MFP Ministerul Finanţelor  Publice
9 CFP Control financiar preventiv

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1. Generalităţi

Inventarierea  elementelor  de  activ  şi  de  pasiv  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.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv 
ale  fiecărei  unităţi,  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 unităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Organizarea  şi  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  activ  şi  de  pasiv  din  cadrul  instituţiilor 
publice, asociaţiilor şi celorlalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi ale persoanelor 
fizice  care desfăşoară activităţi  producătoare de venituri,  denumite în continuare unităţi,  se efectuează 
potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale reglementărilor contabile aplicabile, precum şi ale prezentelor norme.

Inventarierea  anuală  a  elementelor  de activ  şi  de pasiv se face,  de regulă,  cu ocazia  încheierii 
exerciţiului financiar, avându-se în vedere şi specificul activităţii fiecărei unităţi.

Inventarierea  elementelor  de  activ  şi  de  pasiv  se  efectuează  de  către  comisii  de  inventariere, 
formate din cel puţin două persoane, numite prin decizie scrisă. În decizia de numire se menţionează în  
mod obligatoriu componenţa comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, 
gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor.

Comisia  de  inventariere  răspunde  de  efectuarea  tuturor  lucrărilor  de  inventariere,  potrivit 
prevederilor legale.

8.2. Documente utilizate
 8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor
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Documentele utilizate sunt:
- Decizia de iniţiere a activităţii de inventariere;
- Declaraţia de început de inventariere;
- Lista de inventariere;
- Registrul de inventar;

 8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor
Decizia de iniţiere a activităţii de inventariere
- Întocmirea deciziei de inventariere trebuie să cuprindă componenţa comisiei precum şi perioada 

desfăşurării operaţiunii de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv care conţine temeiul legal care stă 
la baza efectuării operaţiunii, componenţa comisiei, perioada desfăşurării operaţiunii respective, termenele 
de predare a procesului verbal conducătorului instituţiei publice şi are rolul de a iniţia începerea activităţii 
de efectuare a operaţiunii de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv.

Declaraţia de început de inventariere
Completarea declaraţiei de inventariere de către gestionarul de valori materiale din care să rezulte 

dacă:
- gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;
- în afara bunurilor unităţii respective, are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau 
fără documente;
- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate sau 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, care atestă că a fost dată în prezenţa sa.

Lista de inventariere
1. Serveşte ca: 
- document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii; 
- document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) 
şi a altor valori (elemente de trezorerie etc.); 
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a 
plusurilor si minusurilor constatate; 
- document pentru întocmirea registrului-inventar; 
- document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri; 
- document centralizator al operaţiunilor de inventariere. 
2. Se întocmeşte intr-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau în situaţiile prevăzute de 
dispoziţiile legale,  de comisia  de inventariere,  pe gestiuni,  conturi  de valori  materiale,  eventual 
grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unităţii si separat pentru cele aparţinând altor unităţi, 
aflate asupra personalului unităţii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. si se semnează 
de către membrii comisiei de inventariere si de către gestionar. 

În cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează 
de către  toţi  gestionarii,  iar  în  cazul  predării-primirii  gestiunii,  acestea trebuie  semnate  atât  de 
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persoana (sau persoanele) care preda gestiunea,  cât  şi de gestionarul (gestionarii)  care primeşte 
gestiunea. 

În listele de inventariere a bunurilor aflate în ambalaje originale intacte, a lichidelor a căror 
cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare si măsurare sau a materialelor de masa, în vrac 
etc.,  a  căror  inventariere  prin  cântărire  sau  măsurare  ar  necesita  cheltuieli  importante  sau  ar 
conduce la  degradarea bunurilor  respective,  se vor ataşa notele  de calcul  privind inventarierea, 
precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor. 

Materialele,  obiectele  de inventar,  produsele  finite  şi  ambalajele  se  înscriu în  listele  de 
inventariere pe feluri, indicându-se codul, unitatea de măsură, unii indici calitativi (tărie alcoolică, 
grad de umiditate la cereale etc.). 

Listele de inventariere întocmite pentru bunurile aparţinând altor unităţi trebuie să conţină, 
pe  lângă  elementele  comune  (felul  materialului  sau  produsul  finit,  cantitatea,  valoarea  etc.), 
numărul şi data actului de predare-primire. 

Pentru  stocurile  fără  mişcare,  de  calitate  necorespunzătoare,  depreciate,  fără  desfacere 
asigurată, se întocmesc liste de inventariere separate, la care se anexează procesele-verbale în care 
se arată cauzele nefolosirii, caracterul şi gradul deteriorării sau deprecierii, dacă este cazul, cauzele 
care au determinat starea bunurilor respective, precum şi persoanele vinovate, după caz. 
3. Circula: 
- la  comisia  de  inventariere,  pentru  stabilirea  minusurilor,  plusurilor  şi  a  deprecierilor 
constatate la inventar, precum şi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii; 
- la gestionar, prin semnarea fiecărei file, menţionând pe ultima filă a listei de inventariere că 
toate  cantităţile  au  fost  stabilite  în  prezenţa  sa,  că  bunurile  respective  se  află  în  păstrarea  şi 
răspunderea sa; 
- la  compartimentul  financiar-contabil,  pentru  calcularea  diferenţelor  valorice  şi  semnarea 
listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum şi pentru verificarea calculelor 
efectuate; 
- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la compartimentul juridic, împreună 
cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării sau deteriorării bunurilor, inclusiv persoanele 
vinovate,  precum şi  cu procesul-verbal  al  rezultatelor  inventarierii  pentru avizarea  propunerilor 
făcute de comisia de inventariere; 
- la conducătorul unităţii, împreună cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a 
decide asupra soluţionării propunerilor făcute; 
- la unitatea căreia îi aparţin valorile materiale primite în custodie, pentru prelucrare etc., în 
scopul comunicării eventualelor nepotriviri (exemplarul 2). 
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: 
- denumirea formularului 
- data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului
- denumirea unităţii
- gestiunea; locul de depozitare 
- numărul curent
- denumirea bunurilor inventariate
- codul sau numărul de inventar 
- unitatea de măsură 
- cantităţi: stocuri faptice, stocuri scriptice, diferenţe în plus, diferenţe în minus 
- preţ unitar 
- valoarea contabilă: valoarea, diferenţe în plus, diferenţe în minus 
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- valoarea de inventar
- deprecierea: valoarea, motivul
- comisia de inventariere: numele şi prenumele, semnătura 
- gestionar: numele şi prenumele, semnătura 
- contabilitate: numele şi prenumele, semnătura.

Registrul inventar
1. Serveşte  ca  document  contabil  obligatoriu  de  înregistrare  a  rezultatelor  inventarierii 
elementelor de activ si de pasiv. 
2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată,  într-un singur exemplar,  după ce a fost  numerotat,  şnuruit,  parafat  şi  înregistrat  în 
evidenţa unităţii. 

Se întocmeşte la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării 
activităţii, fără ştersături şi fără spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi 
procesele-verbale  de  inventariere  a  elementelor  de activ  şi  de pasiv,  prin gruparea  acestora  pe 
conturi sau grupe de conturi. 

Registrul inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de 
pasiv grupate după natura lor conform posturilor din bilanţ. În cazul în care inventarierea are loc pe 
parcursul  anului,  datele  rezultate  din  operaţiunea  de  inventariere  se  actualizează  cu  intrările  şi 
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 activ şi de pasiv. 

În cazul încetării activităţii, registrul inventar se completează cu valoarea elementelor de activ 
şi de pasiv inventariate faptic la acea dată. 

În cazul în care o unitate are subunităţi dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la 
balanţa de verificare, registrul-inventar se va conduce de către subunităţi, în condiţiile înregistrării 
acestuia în evidenţa subunităţii. 
• În  coloana  1  se  înscrie  numărul  curent  al  fiecărei  operaţiuni  înregistrate  în  ordine 
cronologică, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii. 
• În coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ şi de 
pasiv, conturile de valori materiale putând fi defalcate pe gestiuni. 
• În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor inventariate. 
• În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ şi de pasiv, stabilită de 
membrii  comisiei  de  inventariere  (pe  baza  listelor  de  inventariere  şi  a  proceselor-verbale  de 
inventariere). 
• În  coloana  5  se  trec  diferenţele  din  evaluare  de  înregistrat,  calculate  ca  diferenţă  între 
valoarea contabilă şi valoarea de inventar. 
• În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri,  etc.). 
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă .
4. Se arhivează la compartimentul financiar contabil, împreună cu documentele justificative care au 
stat la baza întocmirii.

                                            
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
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Serviciul  Financiar  Contabilitate-Buget  dispune   de  baza  materiala  necesară  organizării 
inventarierii elementelor de activ şi pasiv, evidenta analitică şi sintetică a acestor elemente se realizează cu 
programul informatic, cu posibilitaţi de stocare a informaţiilor.
 8.3.2. Resurse umane

Serviciile si compartimentele  care sunt implicate prin atribuţiile /sarcinile de  serviciu în realizarea 
activităţii procedurate sunt:

- Serviciul Financiar Contabilitate-Buget
- Secţiile şi compartimentele din structura organizatorică  a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Constanţa.
Prin  deciziile  de  inventariere  anuală  şi  cele  din  cursul  anului  sunt  precizate  persoanele  care 

participă la activitatea de realizare a inventarului elementelor de activ şi pasiv din cadrul  S.C.J.U. 
Constanţa.

9. Modul de lucru

9.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii procedurate

Conform O.G.   2.861/2009,  toate  elementele  de  natura  activelor  trebuie  să  fie  date  în  răspundere 
gestionară sau în folosinţă, după caz, salariaţilor ori administratorilor entităţii.

Organizarea activităţii de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv cuprinde următoarele activităţi 
şi operaţiuni:

Etapele efectuarii inventarierii

*  Întocmirea  unui  referat de  către  serviciul  financiar  contabilitate  -  privind  componenţa  comisiilor 
precum, gestiunile inventariate şi perioada desfăşurării operaţiunii de inventariere a elementelor de pasiv şi 
activ;

Gestiunile supuse inventarierii 

Gestiunea/ile  S.C.J.U. precum şi responsabilii acestora  sunt:
1.Denumire: …………………
  Locaţie:………………………
  Gestionar:………………….
  Data inventarierii………..

2.Denumire:………………….
   Locaţie:……………………..
   Gestionar:………………….
   Data inventarierii………..

* Întocmirea deciziei de inventariere
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Inventarierea începe cu stabilirea celor mai importante date privind: perioada desfăşurării inventarierii 
şi participanţii la proces. Acesta este documentul cheie, pe baza căruia se vor derula mai departe celelalte 
etape ale inventarierii. Pentru a formaliza aceste decizii, se întocmeşte o decizie scrisă de inventariere, în 
care se menţionează în mod obligatoriu:

• componenţa comisiei/iilor (numele preşedintelui, responsabiilor comisiilor,  membrilor 
comisiei/iilor);

• modul de efectuare a inventarierii;

• metoda de inventariere utilizată;

• gestiunea supusă inventarierii

• data de începere şi de terminare a operaţiunilor.

Restricţii
Din comisia de inventariere nu vor face parte:

• gestionarii depozitelor supuse inventarierii

• contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective şi 

• auditorii interni 

Comisiile de inventariere sunt coordonate,  de către o comisie centrală. 

Atributiile comisiei centrale de inventariere :
• să organizeze

• să instruiască

• să supravegheze şi 

• să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere

• răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

S.C.J.U va nominaliza în decizia  de inventariere  componenţa comisiilor  şi  va desemna un responsabil 
pentru fiecare comisie.

* Comunicarea deciziei şi informarea membrilor

Preşedintele comisiei de inventariere  va informa membrii comisiilor cu privire la atribuţiile lor în 
procesul de inventariere, termenele de efectuare a inventarierii precum şi aspura modalităţii de efectuare, 
astfel încât să se asigure că inventarierea se va derula în cele mai bune condiţii.
După caz, în funcţie de convenienţa din momentul respectiv, infomarea va fi făcută într-o şedinţă cu toţi 
participanţii,  pe mail,  telefon,  sau orice altă modalitate agreată la momentul respectiv.

 * Instruirea comisiilor de inventariere
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   La începutul procesului de inventariere, s-a procedat la instruirea persoanelor care fac parte din comisiile 
de inventariere prin întocmirea unui proces-verbal de instruire.

* Pregătirea efectuării inventarierii    

În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere responsabilii cu inventarierea, aşa cum au fost 
stabiliţi  la  punctul  anterior,   trebuie  să  ia  măsuri  pentru  crearea  condiţiilor  corespunzătoare  de  lucru 
comisiei/iilor 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.

* Pregatirea listelor de inventariere :                                         

Inventarierea urmeaza a fi efectuata pe baza listelor de inventariere.
Responsabil cu intocmirea listelor : Serviciul Financiar Contabilitate Buget
Listele de inventariere se [emit in format electronic] /[ intocmesc manual] şi sunt verificate cu balanţa de 
verificare, la data de referinţă a inventarierii.
Listele de inventariere sunt :

• documente pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii;

• documente pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări,  stocuri materiale) şi a 
altor valori (elemente de trezorerie etc.);

• documente  justificativ  de  înregistrare  în  evidenţa  magaziilor  (depozitelor)  şi  în  contabilitate  a 
plusurilor şi minusurilor constatate;
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• documente pentru întocmirea registrului-inventar;

• documente pentru determinarea ajustărilor pentru depreciere/pierdere de valoare;

• documente centralizatoare al operaţiunilor de inventariere.

Formatul  listelor  de  inventariere  utilizate  de  entitate  este  conform cu prevederile  Ordinului  3512/  27 
noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile.
Departamentul contabilitate este responsabil cu actualizarea formatului listelor de inventariere cu ocazia 
fiecarei modificari legislative.
Listele  de  inventariere,  pe  tipuri  de  elemente  inventariate  (mijloace  fixe,  stocuri,  etc.),  se  predau sub 
semnătura responsabililor comisiilor la începutul inventarierii.

* Lucrări organizatorice la începutul inventarierii

*Luarea de declaraţii de la gestionar

Înainte de începerea operaţiunii de inventariere se 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;

• 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.
Aici se include şi declaraţia luată de la persoana însărcinată cu gestionarea casieriei.
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;

*Identificarea locurilor în care există bunuri ce urmează a fi inventariate

Comisiile vor identifica toate locurile unde sunt depozitate bunuri, pentru a se asigura ca vor fi 
inventariate.
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*Închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare

Aceasta se face  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;

*Bararea fişelor de magazie

Comisia are obligaţia 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;

*Verificarea numerarului din casierie

Comisia are obligaţia să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, 
solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii;

* Verificarea aparatelor de măsură şi cântărire

Comisia are obligaţia  să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost 
verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare;

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.  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 în prezenţa reprezentantului său legal sau a altei persoane, numită prin 
decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.
Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să se sisteze operaţiunile 
de intrare/ieşire 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.
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Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii se afişează la loc vizibil.

* Inventarierea propriu zisă

 Inventarierea imobilizărilor necorporale 

Inventarierea imobilizărilor  necorporale  se efectuează  prin constatarea  existenţei  şi  apartenenţei 
acestora la entitate, 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.

 Inventarierea imobilizărilor corporale

Inventarierea imobilizarilor se efectuează pe baza listelor de inventariere, întocmite pe gestiuni.
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.
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.

Terenuri 

Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al 
acestora şi a altor documente, potrivit legii.

Clădiri

Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic 
al acestora.

Construcţii şi echipamente speciale

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].
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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.

Inventarierea celorlalte tipuri de mijloace fixe (echipamente IT, aparate de măsură şi control,  
mobilier, etc) 

Inventarierea acestor bunuri se face pe baza listelor de inventariere. Identificarea mijloacelor fixe se face 
pe baza numerelor de inventariere trecute în lista de inventariere şi lipite /imprimate pe fiecare echipament.
Comisiile de inventariere vor verifica:

• concordanţa între  denumirea  mijlocului  fix  din lista  de inventariere  şi   natura  bunului  existent 
faptic, purtător al aceluiaşi număr de inventar;

• dacă mijloacele fixe sunt în locaţia  menţionată în lista de inventariere. Pot exista situaţii în care 
mijloacele  fixe sunt  mutate  în  altă  gestiune  fără  ca în  contabilitatea  de gestiune  să se opereze 
modificarea, pe baza bonului de miscare. În astfel de situaţii mijloacele fixe vor apărea ca plus de 
inventar într-o gestiune şi ca minus de inventar în altă gestiune.

• În fiecare gestiune, se vor verifica atât  mijloacele fixe din lista de inventariere,  cât  şi orice alt 
echipament găsit în plus. Acestea se vor trece pe liste separate de inventariere.

• gradul de uzură al bunurilor : se vor menţiona pe listele de inventariere orice deprecieri constatate 
( ex. mobilier deteriorat care nu mai poate fi utilizat, aparatura electronică nefuncţională, depăşită 
moral,  echipamente  electronice  care  prezintă  defecţiuni  şi  necesită  înlocuirea  anumitor 
componente, etc).

Toate aceste constatări ale comisiilor vor fi trecute pe listele de inventar în dreptul fiecărui număr de 
inventar (sau poziţie), astfel ca, în final, toate aceste observatii, după aprobarea lor de către persoanele 
abilitate din cadrul entităţii, vor fi operate în contabilitate (casări, ajustări pentru depreciere ,etc).

Inventarierea imobilizărilor aflate în curs de execuţie

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.
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.
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 Inventarierea stocurilor

Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate 
în  ambalaje  originale  intacte  se desfac prin sondaj,  acest  lucru urmând a fi  menţionat  şi  în listele  de 
inventariere respective.
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.
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.În listele de inventariere se 
menţionează modul în care s-a făcut inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor 
respective.
Bunurile  din domeniul  public  al  statului  şi  al  unităţilor  administrativ-teritoriale,  date  în   administrare, 
concesionate  sau  închiriate  instituţiilor  publice,  potrivit  legii,  se  inventariază  şi  se  înscriu  în  liste  de 
inventariere distincte].
Bunurile  cu  un  grad  mare  de  perisabilitate  se  inventariază  cu  prioritate,  fără  a  se  stânjeni 
consumul/comercializarea imediată a acestora.
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.

Inventarierea bunurilor aflate asupra angajatilor

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.

 Inventarierea bunurilor apartinand altor entitati

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. 
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    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.
 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.
 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.
 Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de două sau de 
mai multe ori a aceloraşi bunuri.
 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.

Inventarierea produselor in curs de executie 

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.

 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.
 Inventarierea se efectuează, de asemenea, pentru lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate.
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.
Inventarierea produselor, lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie din cadrul secţiilor auxiliare se face 
prin stabilirea stadiului de executare a acestora.
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Inventarierea creantelor si datoriilor fata de terti

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" sau punctajelor reciproce scrise.
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.
Responsabilitate în trimiterea extraselor de cont către terţe părţi revine departamentului contabilitate.
Extrasele se pot trimite :

• prin fax (in acest caz se va pastra confirmarea de trimitere listata de fax);

• prin mail (avand grija ca extrasele sa fie primite inapoi scanate, semnate si stampilate)

• prin posta, cu confirmare de primire.

După primirea extraselor se vor face reconcilieri între evidenţa proprie şi evidenţa terţului şi se vor regla 
eventualele diferenţe :
Exemple de situaţii care pot să apară :

• în cazul furnizorilor, se poate constata că anumite facturi emise de furnizori nu au fost primite şi 
înregistrate de societate. În acest caz, se va solicita retrimiterea acestora de către furnizori şi se va 
asigura, în măsura posibilităţilor, înregistarea lor până la sfârşitul exerciţiului financiar, mai ales 
dacă suma acestora este semnificativă.

• În cazul clienţilor se poate constata că anumite facturi emise de societate nu au fost înregistrate de 
client,  şi  atunci  se  vor  retrimite  documentele  către  aceştia.  Aceasta  situaţie  nu  afectează 
contabilitatea societăţii. 

Există posibilitatea ca datorită unor probleme de comunicare (furnizori din altă ţară, pentru care nu se 
poate stabili o comunicare prin fax/mail/telefon/poştă, sau la care nu există disponibilitatea de a da curs 
solicitării companiei) să nu poată fi obţinute toate extrasele. 
Cu toate acestea, se va încerca obţinerea măcar a confirmărilor de la furnizorii semnificativi. 
Formatul  extrasului  de cont  este  cel  recomandat  de O 3512/2008.  Extrasele  se vor semna şi  ştampila 
înainte de trimitere şi li se vor aloca numere de ieşire în registrul de intrări/ieşiri al unităţii.
Pentru furnizorii/ clienţii externi, confirmările de sold se vor întocmi într-o limbă de circulaţie universală. 
Arhivarea : extrasele de cont insotite de confirmarea trimiterii, de raspunsurile la extrase  provenite de la 
terti  si  de o reconciliere  a celor  doua solduri  se vor arhiva intr-un dosar separat,  anexa la dosarul de 
inventariere.

Inventarierea disponibilităţilor băneşti şi altor valori similare

Serviciul financiar contabilitate buget va întocmi situaţii  cu soldurile conturilor de trezorerie.
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. 
Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria entităţii se inventariază obligatoriu 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
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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.
In dosarul de inventariere se va anexa o copie dupa registrul de casă şi după extrasele de cont de la data de  
referinţă  a  inventarului,  declaraţia  de  la  casier,  şi  copie  dupa  ultimele  documente  de  intrare/ieşire  a 
numerarului din casierie, precum şi o reconciliere a sumelor .

Inventarierea activelor fără substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii

• Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor şi 
capitalurilor proprii se întocmesc situaţii analitice distincte, de catre departamentul contabilitate.

• Totalul  situaţiilor  analitice  astfel  întocmite  se  verifică  cu  soldurile  conturilor  sintetice 
corespunzătoare, care se preiau în "Registrul-inventar" .

Pentru a confirma realitatea soldurilor se vor ataşa documente justificative pentru mişcările înregistrate pe 
conturi de la ultima inventariere.

Predarea listelor de inventariere

După verificarea  listelor  /situatiilor  analitice  scriptice  cu  situaţia  faptică,  misiunea  comisiilor  de 
inventariere se apropie de sfârşit.
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.

Stabilirea rezultatelor inventarierii

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.
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 
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confruntarea cantităţilor consemnate în listele de inventariere cu evidenţa tehnico-operativă pentru fiecare 
poziţie.
Resposabilă cu reconcilierea inventarului faptic şi scriptic este : comisia de inventariere, coordonată de 
preşedinte.

Evaluarea la inventar

Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se va 
efectua cu respectarea principiului permanenţei metodelor, potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare 
trebuie menţinute, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
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.
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.

Plusuri si lipsuri la inventar

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.
În situaţia constatării  unor plusuri în gestiune, bunurile respective se evaluează potrivit reglementărilor 
contabile aplicabile.

Compensarea plusurilor şi minusurilor de inventar

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
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 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.

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.

Liste cu produse compensabile

Anual, administratorul/ii societăţii aprobă listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori 
materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie .
Aceste liste servesc pentru uzul intern al societăţii, ca document justificativ pentru compensările care au 
loc cu ocazia inventarierii.

Efectuarea compensarii

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.
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.
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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.
De asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplică automat, acestea fiind considerate limite maxime.

Imputarea

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 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 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.

Intocmirea procesului verbal de inventariere                            

Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii va conţine, 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.

Termen de predare : 7 zile lucrătoare de la data încheierii inventarierii.
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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.
După  întocmirea  şi  aprobarea  proceselor  verbale  de  inventariere,  misiunea  comisiilor  de  inventariere 
încetează.

Inregistrarea rezultatelor inventarului

Termen : 7 zile lucrătoare de la aprobarea procesului verbal de inventariere.
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,  ordonatorul  de 
credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.
Responsabilitatea înregistrării rezultatului inventarierii revine departamentului contabilitate.

 Casarea

În urma efectuării inventarierii pot rezulta din partea comisiei de inventariere, propuneri de casare . Pentru 
aceste propuneri se întocmesc liste de casare separate.
În urma aprobării inventarului se trece la casarea propriu zisă.

Numirea comisiei de casare 

Casarea se efectuază de către o comisiei de casare numită prin decizie scrisă emisă de aceleaşi persoane 
care semnează decizia de inventariere  menţionată la punctul 6.1.
                                                                                       
Procesul verbal de casare                        

Comisia de casare întocmeşte procesul verbal de casare care să ateste efectuarea casării.
Dacă  în  urma  casării  rezultă  materiale  care  pot  fi  valorificate,  se  întocmeşte  şi  un  proces  verbal  de 
valorificare în care sunt trecute materialele rezultate (denumire şi cantitate).
La dosarul de casare se arhivează  :

- procesele verbale de inventariere în care s-au făcut propunerile de casare , aprobate de persoanele 
abilitate conform prezentei proceduri ;

- decizia de numire a comisiei de casare;

- procesul verbal de casare;

- procesul verbal de valorificare.

întocmirea registrului inventar
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"Registrul-inventar"  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.
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.
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.
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.

Arhivarea dosarului de inventar

Dosarul de inventariere va fi arhivat alaturi de documentele financiar-contabile ale anului. 
Inainte  de  predarea  la  arhiva,  departamentul  financiar-  contabil  va  efectua  o  ultima  verificare   a 
continutului acestuia.  
Ca  si  o  recapitulare  a  procedurilor  descrie  anterior,  dosarul  de  inventariere  va  cuprinde  urmatoarele 
documente, semnate de persoanele abilitate, asa cum au fost prezentate anterior.

• decizia de inventariere ;

• declaratiile de inceput de inventar de la gestionari/casieri;

• listele de inventariere ;

• documentele justificative pentru situatia conturilor : registru de casa, extras de cont, state de plata, 
etc.

• extrasele de cont cu confirmarile de la terti;

• documentele justificative privind reconcilierile efectuate intre faptic si scriptic;

• lista de produse compensabile;

• procesul verbal de inventariere;

• procesul verbal de casare

10. Responsabilităţi în derularea activităţii de inventariere
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10.1. Ordonatorul de credite:
10.1.1. Răspunde de organizarea lucrărilor de inventariere.
10.1.2.  Răspunde  de  organizarea  activităţilor  privind  urmărirea  şi  recuperarea  lipsurilor  şi 

pagubelor constatate.
10.2. Directorul financiar contabil şi şeful serviciului financiar  contabilitate buget 

10.2.1. Răspund de înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii.
10.2.2. Răspund de evidenţierea în contabilitate, a pagubelor constatate la inventariere, în conturi 

analitice distincte , iar în cadrul acestora, pe fiecare debitor.
10.2.3. Răspund de efectuarea înregistrărilor în Registrul-inventar.
10.2.4. Răspund de cuprinderea rezultatelor inventarierii  în situaţiile financiare întocmite pentru 

exerciţiul financiar respectiv.

10.3. Membrii Comisiei de inventariere:

10.3.1. Răspund de efectuarea la timp a lucrărilor de inventariere
10.3.2. Răspund de respectarea prevederilor  OMFP nr. 2861/2009 -  pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.
                  a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea  
bunurilor o declaraţie scrisă care se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea 
bunurilor şi de către comisia de inventariere, care atestă că a fost dată în prezenţa sa,din care să rezulte 
dacă:

- gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;
- în  afara  bunurilor  unităţii  respective,  are  în  gestiune  şi  alte  bunuri  aparţinând  terţilor, 

primite cu sau fără documente;
- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate sau 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.
- felul, numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune.

 b) identifica toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;
 c) asigura închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de 

câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.

 d) bareza şi semneza, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la care s-au 
inventariat  bunurile,  vizeaza  documentele  care  privesc  intrări  sau ieşiri  de bunuri,  existente  în 
gestiune, dar neînregistrate, dispune înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la 
contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea.

 e) verifica numerarul din casă şi stabileste suma încasărilor din ziua curentă,  solicitând 
întocmirea monetarului ;

 f) afişeaza la loc vizibil programul si perioada inventarierii.

10.4. Şefii compartimentelor de specialitate:
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10.4.1.  Răspund  de  asigurarea  condiţiilor  organizatorice  necesare  participării  la  inventariere  a 
personalului subordonat.
10.4.2. Răspund de soluţionarea propunerilor şi recomandărilor comisiei de inventariere.

10.5. Gestionarii şi responsabilii de bunuri:
10.5.1. Răspund de corectitudinea informaţiilor şi datelor furnizate comisiei de inventariere.
10.5.2. Răspund de buna gestiune a bunurilor şi valorilor încredinţate.

11. Anexe

Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elabora-
tor

Aprobat Nr.de
exemplare

Difuzare Arhivare Alte
loc perioa-

da
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Gruparea 

conturilor 
contabile

Financiar-Contabilitate-
Buget 

2 Referat  de 
aprobare …

Contabilitate 
Administrativ

Secretariat
3 Dispoziţia  / 

decizia  privind 
organizarea 
inevntarierii …

Contabilitate 
Membrii comisiilor de 

inventariere
Secretariat

4 Proces  –  verbal 
privind instruirea 

Contabilitate 
Membrii comisiilor de 
inventariere Secretariat

5 Declaraţie  de 
inventar

Contabilitate 
Membrii comisiilor de 
inventariere Secretariat

6 Proces – verbal al 
Comisiei  de 
inventariere

Contabilitate 
Membrii comisiilor de 
inventariere Secretariat

Anexa Nr.: 1

GRUPAREA  CONTURILOR  CONTABILE

a). Conturile contabile care conţin  imobilizări şi stocuri,constituite în gestiuni sau date în păstrare 
responsabililor de bunuri
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Indicatori de bilanţ Denumirea contului

1.  Active fixe necorporale

ct. 203 “Cheltuieli de dezvoltare 
ct. 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi 
active similare”
ct. 206 “Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
ct. 208 “Alte active fixe necorporale”
ct. 233 “Active fixe necorporale în curs de execuţie”

2. Instalaţii tehnice, 
mijloace de transport, 
animale, plantaţii, 
mobilier, aparatura

birotica şi alte active 
corporale

ct. 2131 “Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru)”
ct. 2132 “Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”
ct. 2133 “Mijloace de transport”
ct. 2134 “Animale şi plantaţii”
ct. 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale”
ct. 231 “Active fixe corporale în curs de execuţie

3. Terenuri şi clădiri
ct. 2111 Terenuri
ct. 2112 Amenajări la terenuri
ct. 212 “Construcţii”
ct. 231 “Active fixe corporale în curs de execuţie

4.  Stocuri

Gr.ct. 30 “Stocuri de materii şi materiale”
Gr.ct. 33 “Productia în curs de execuţie
Gr.ct.34 “Produse”
Gr.ct. 35 “Stocuri aflate la terţi”
Ct. 361 “Animale şi păsări”
Ct. 371 “Mărfuri”
Ct. 381 “Ambalaje”

b). Conturile contabile care conţin  disponibilităţile băneşti din trezorerii şi bănci comerciale, creanţe şi 
obligaţii faţă de terţi, numerarul din casieria unităţii şi a alte valori

Indicatori de bilanţ Denumirea contului
Gr.ct. 51 "Conturi la trezoreria statului şi bănci"
ct. 5311 "Casa în lei"
ct. 5314 "Casa în valuta"
ct. 5321 "Timbre fiscale şi poştale"
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1. Conturi la trezorerie,bănci 
comerciale, casa, alte valori, 

avansuri de trezorerie.

ct. 5322 "Bilete de tratament şi odihna"
ct. 5323 "Tichete şi bilete de călătorie"
ct. 5324 "Bonuri valorice pentru carburanţi auto"
ct. 5325 "Bilete cu valoare nominală"
ct. 5326 "Tichete de masa"
ct. 5328 "Alte valori"

2.  Creanţe necurente / sume ce 
urmează a fi încasate după o 
perioada mai mare de 1 an

ct. 4112 "Clienţi cu termen peste 1 an"
ct. 4612 "Debitori peste 1 an"

3.  Creanţe din operaţiuni comerciale 
şi avansuri

ct. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”
ct. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”
ct. 409 “Furnizori- debitori”
ct. 4111 “Clienţi cu termen sub 1 an”
ct. 4118 “Clienţi incerti sau în litigiu”
ct. 4611 “Debitori sub 1 an”

4. Sume necurente de plata ct. 4042 “Furnizori de active fixe peste 1 an”
ct. 4622”Creditori peste 1an”

5.  Datorii comerciale şi avansuri

ct. 401 “Furnizori
ct. 408 “Furnizori-facturi nesosite”
ct. 4041 “Furnizori de active fixe sub 1 an”
ct. 4621 “Creditori sub 1 an”

REFERAT  DE  APROBARE
pentru

DISPOZIŢIA / DECIZIA
privind  organizarea  inventarierii  ………………….

(A) În conformitate cu prevederile art. 7 al. (1) din Legea contabiltăţii nr. 82 / 1991, republicată, în 
perioada  …………………….  este  necesară  desfăşurarea  activităţii  de  inventariere  a 
………………………..………………………………………………………………
 (se trec elementele care vor fi inventariate şi justificarea necesităţii)

(B) Pentru realizarea acestei activităţi este necesară constituirea unui număr de ….......... comisii, 
compuse din …. membri fiecare, deoarece ..................................…….
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……………………………………………………………………………………………………….
(se justifică prin numărul, complexitatea şi dispersia teritorială elementelor inventariate)

(C)Comisiile de inventariere propuse, sunt:

Nr. 
comi-

sie

Componenţa comisiei 
(numele, prenumele, 

funcţia)

Obiectul 
inventarierii

Locul 
inventarierii

Numele şi 
prenumele 

gestionarului

Intervalul 
de timp

În cadrul compartimentului de contabilitate:
a) primirea  listelor  de  inventariere,  verificarea  calculelor,  confirmarea  soldului  scriptic  şi 

calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil, va fi efectuată de d-l/d-na …….;
b) operaţiunile de confirmare a creanţelor şi obligaţiilor şi de comunicare a listelor de inventar cu 

bunurile aparţinând terţilor, vor fi efectuate de d-l/d-na …….;
c) întocmirea situaţiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice, care nu conţin 

bunuri, va fi executată de d-l/d-na …….;

(D)Pentru asigurarea condiţiilor de inventariere sunt necesare:
- …………………………………………………………………………………

(E) Intruirea se va face pe baza Normelor proprii privind activitatea de inventariere.

(verso referat)

La (A) se va trece justificarea inventarierii prin una din situaţiile de mai jos:
a) la începutul activităţii;
b) anual în timpul funcţionării, de regulă la sfârşitul anului;
c) în cazul fuziunii sau încetării activităţii;
d) lunar asupra disponibilităţilor băneşti şi altor valori din trezorerie;
e) în alte situaţii:
 la cererea organelor de control;
 când sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiuni;
 de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
 ca urmare a calamităţilor naturale sau în cazuri de forţă majoră;
 pentru aplicarea cotelor de scăzăminte ;
 în alte cazuri prevăzute de lege.
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La (D) propuneri de măsuri în vederea asigurării condiţiilor de inventariere referitoare la:
 asigurarea unor experţi pentru acordarea de asistenţă tehnică;
 asigurarea  de  aparate  şi  instrumente  pentru  măsurat  ,  mijloace  de  identificare 

(cataloage, mostre, etc.), formulare , rechizite şi mijloace de sigilare;
 achiziţionarea de mijloace materiale pentru asigurarea protecţiei membrilor comisiei 

de inventariere, conform normelor de protecţia muncii;
 asigurarea cu personal manipulant suplimentar;
 sistarea  sau  limitarea  achiziţiilor  la  strictul  necesar  pe  durata  desfăsurării 

inventarierii;
 data organizării instruirii membrilor comisiilor de inventariere

DISPOZIŢIA / DECIZIA
privind  organizarea  inventarierii  ………………….

*………………, 
Analizând Referatul de aprobare Nr.: …………..din data de …………….…… al ________ 

______________________________ prin care s-a propus efectuarea inventarierii,
având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii (republicată) 

şi  a  OMFP  nr.  2861/2009   -  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi  efectuarea 
inventarierii elementelor de activ şi de pasiv,

În temeiul art. 71 din legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală,

D I S P U N E / D E C I D E :

Art.  1. Începând  cu  data  prezentei,  pentru  inventarierea  patrimoniului  …………..**,  se 
constituie următoarele comisii:

Componenţa comisiei Obiectul Locul Numele şi Intervalul 
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Nr. 
co
mi-
sie

(numele, prenumele, 
funcţia)

inventarierii inventarierii prenumele 
gestionarului

de timp

Art. 2. Pentru instruirea comisiei de inventariere se împuterniceşte d-l/d-na ………………
Art. 6. Pentru primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului 

scriptic şi calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil se împuterniceşte d-l/d-na 
…………… 

Art.  4. Pentru  efectuarea  operaţiunile  de  confirmare  a  creanţelor  şi  obligaţiilor  şi  de 
comunicare a listelor de inventar cu bunurile aparţinând se împuterniceşte d-l/d-na …………… 

Art.  8. Pentru  întocmirea  situaţiilor  analitice  distincte  pentru  justificarea  soldurilor 
sintetice ,care nu conţin bunuri se împuterniceşte d-l/d-na …………… 

Art. …. Comisia / comisiile de inventarire şi d-l /d-na ………………………. vor duce la 
îndeplinire prezenta dispoziţie.

A P R O B A T     
___________

   …………………….
Elaborat: ………………………. ________

4/3 ex.
* - Se trece funcţia ordonatorului de credite,
** - Se trece denumirea instituţiei publice

Se vor trece după caz, şi:
(A)numele  şi  prenumele  personalului  care  asigură  manipularea  bunurilor  supuse 

inventarierii;
data instruirii membrilor comisiei de inventariere.
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PROCES  VERBAL

Încheiat  azi  …………… cu  ocazia  instruirii  membrilor  Comisiilor  de inventariere  numiţi 
prin  Dispoziţia nr. ……… / ……….. privind organizarea inventarierii  ……………………..

Instruirea a fost efectuată de către ………………… şi a cuprins următoarele capitole:

Cap. 1. Prezentarea principalelor prevederi ale  OMFP nr. 2861/2009 -  pentru aprobarea 
Normelor  privind  organizarea  şi  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  activ  şi  de  pasiv  şi 
procedura generală de execuţie …………. : Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv.

Cap. 2. A fost prezentat modul de organizare a evidenţei tehnico - operative a gestiunilor, a 
metodelor de calcul tehnic utilizate în inventarierea faptică a unor bunuri sau valori precum şi a 
normelor de întocmire şi utilizare a formularelor specifice ( listele de inventariere ).

Cap. 3. Au fost prelucrate modalităţile de inventariere, a unor elemente de activ sau pasiv 
specifice instituţiei şi au fost predate participanţilor precizări scrise.

Cap.  4. Au  fost  prelucrate  principalele  norme  de  protecţia  muncii  şi  PSI,  specifice 
gestiunilor care vor fi inventariate.

Cap.  5. A fost  prezentat  modelul  de  declaraţie  al  gestionarilor  şi  modul  de  obţinere  a 
acesteia  şi  s-a  subliniat  necesitatea  verificării  existenţei,  actelor  de  decizie  internă  transmise 
gestionarilor privind păstrarea, depozitarea, conservarea şi asigurarea integrităţii acestora, de către 
fiecare subcomisie.

Cap. 6. Nu / A fost predat echipament de protecţie deoarece …..
Cap. 7. Nu / Au fost predate instrumente sau aparate de măsurat deoarece 

Persoana care a efectuat instruirea:
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………………………..                                        __________________
(numele şi prenumele)                                                     (semnătura)

Membrii comisiilor de inventariere care au participat la instruire şi care au primit precizări scrise:

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele Semnătura

PRECIZĂRI
privind  activitatea  de  inventariere

Atribuţiile  gestionarilor 
pentru pregătirea gestiunii în vederea inventarierii:

(1) Aranjarea bunurilor pe sortotipodimensiuni;
(2) Codificarea tuturor bunurilor şi etichetarea de raft;
(3) Inscripţionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
(4) Confruntarea  datelor  din  evidenţa  contabilă  cu  cele  din  evidenţa  tehnico-operativă  a 

gestiunii.

Atribuţiile  comisiei  de  inventariere:

(1) Luarea declaraţiei scrise de la gestionar (conform modelului prezentat);
(2) Identificarea tuturor locurilor (încăperilor) în care pot fi depozitate bunuri de natura celor 

supuse inventarierii şi aplicarea sigiliilor în situaţia în care există mai multe căi de acces într-un 
spaţiu de depozitare;

(3) Bararea şi semnarea în dreptul ultimei operaţiuni înscrise în fişele de magazie;
(4) Să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură au fost verificate, etalonate 

şi sunt în stare de funcţionare;
(5) Să organizeze zone tampon, în care vor avea loc toate operaţiile de intrări şi iesiri, din 

timpul  inventarierii,  şi  care  vor  fi  certificate  în  documentele  justificative  întocmite,  de  către 
membrii comisiei de inventariere cu menţiunile “primit / eliberat în timpul inventarierii”;

(6) Afişarea pe uşa de intrare în gestiune a perioadei de efectuare a inventarierii.
(7) Prezentarea  listelor  de  inventar  persoanei  împuternicite  din  compartimentul  financiar 

contabil,  pentru  certificarea  conţinutului  (calcularea  diferenţelor  valorice,  exactitatea  soldului 
scriptic, exactitatea calculelor efectuate).

Inventarierea  ACTIVELOR  FIXE  NECORPORALE  constă  în:
a) identificarea faptică a activelor,  în baza documentelor prin care se atestă dreptul de 

proprietate, existenţa şi apartenenţa la unitatea deţinătoare;
b) determinarea gradului de utilitate şi de depreciere, prin stabilirea următoarelor stări:

 încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
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 bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
 există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în 

funcţiune;
 performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate;
 modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.

Inventarierea  ACTIVELOR  FIXE  CORPORALE constă în :
a) identificarea faptică a activelor,  în baza documentelor prin care se atestă dreptul de 

proprietate,schiţelor de amplasament şi a dosarelor tehnice;
b) determinarea gradului de utilitate şi de depreciere prin stabilirea următoarelor stări :

 deteriorării fizice a activului;
 încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
 bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
 există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în 

funcţiune;
 performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate;
 modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.

Inventarierea  IMOBILIZĂRILOR  CORPORALE  ŞI  NECORPORALE  ÎN  CURS DE 
EXECUŢIE constă în:

a) verificarea conformităţii documentaţei existente;
b) evaluarea,  stadiului  fizic  al  fiecărui  obiect  în  parte,la  data  inventarierii,  pe  baza 

documentaţiei şi a lucrărilor efectiv constatate la fata locului.
c) stabilirea cauzelor care au condus la existenţa unor investiţii sistate sau abandonate ;

Inventarierea ACTIVELOR  FINANCIARE constă în:
identificarea nominală a titlurilor  de creanţă şi înregistrarea acestora în situaţii  analitice care să 
cuprindă:

a) pentru acţiunile deţinute la societăţi comerciale, în calitate de acţionar:
 denumirea şi durata societăţii comerciale;
 numărul, categoria şi valoarea nominală a acţiunilor;
 nr. şi data actului constitutiv sau aditional;

b) pentru titluri de participare la organisme financiare internaţionale:
 denumirea organismului internaţional;
 numărul, tipul sau categoria titlului ;
 seria şi data titlului;
 valoarea nominală.

c) pentru depozite şi garanţii depuse la furnizorii de utilităţi:
 denumirea instituţiei sau a societăţii debitoare;
 tipul, durata acordării, tipul de depozit, felul garanţiei, valoarea;
 nr.şi data contractului sau a actului prin care s-a constituit dreptul de creanţă.

Inventarierea  STOCURILOR  constă  în :
a) determinarea stocurilor faptice prin numărare,  cântărire,  transvazare şi măsurare sau 

cubare, după caz;
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b) în situaţia lichidelor şi a altor produse de masă a căror cantitate nu poate fi stabilită prin 
metode clasice  se vor respecta  modalităţile  specifice  de inventariere  a  unor bunuri aprobate  de 
ordonatorul de credite.

c) materialele  de  natura  obiectelor  de  inventar  în  folosinţă,  inventariate  pe  fiecare 
persoană,  se  centralizează  şi  se  compară  cu  datele  din  evidenţa  tehnico-operativă,precum şi  cu 
datele din evidenţa contabilă.

d) pentru bunurile aflate la terţi, comisia de inventariere verifică:
 existenţa şi conformitatea documentelor de predare - primire şi de livrare ;
 întocmeşte listele de inventariere,

                    iar persoana care gestionează contul :
 întocmeşte şi transmite terţilor cererile de confirmare,şi
 ataşeaza confirmările primite la listele de inventariere.

Inventarierea CREANŢELOR  ŞI  OBLIGAŢIILOR  FATĂ  DE  TERŢI, 
(provenite  din  operaţiuni comerciale, administrarea impozitelor şi taxelor şi avansuri, 

cuprinse  în  grupele  de  conturi  23, 40, 41 şi 46)  constă  în :
a) identificarea nominală a debitorilor şi creditorilor;
b) stabilirea metodei de confirmare, care poate fi:

 prin extras de cont;
 prin efectuarea de punctaje reciproce.

c) verificarea creanţei şi a obligaţiei deţinute prin: 
 existenţa documentelor care constituie titlu de creanţă:
- facturi , contracte , bilet la ordin, cambie, trată, etc;"
- titluri executorii sau alte acte legale din care rezultă drepturi patrimoniale ;
 încadrarea în termenul de plată sau de încasare .

d) întocmirea situaţiilor nominale , cu debitorii şi creditorii verificaţi , pentru justificarea 
soldului fiecărui cont sintetic cu precizarea modalităţii de confirmare(executată de către persoana 
autorizată din compartimentul de contabilitate).

Situaţiile nominale se identifică prin denumirea institutiei şi a compartimentului care ţine 
contul, denumirea şi simbolul contului sintetic inventariat şi poartă semnaturile comisiei de recepţie 
şi responsabilului de cont. Situaţiile nominale conţin urmatoarele informaţii minime:

 denumirea  clientului,  agenţiei  sau  autorităţii  de  implementare,debitorului  sau  a 
creditorului.

 denumirea actului legal , nr.şi data .
 valoarea creanţei sau a obligaţiei.

Inventarierea DISPONIBILITĂTILOR  BĂNEŞTI  aflate  în  conturi  la  bănci  şi  la 
unităţile Trezoreriei  Statului,  constă  în:

a) verificarea conformităţii extraselor de cont, şi
b) confruntarea soldurilor din extrasele de cont , din ziua de 31 decembrie sau din ultima 

zi lucrătoare a anului, cu soldurile din contabilitate;
c) întocmirea situaţiilor analitice pe fiecare sold de cont sintetic.

Inventarierea DISPONIBILITĂŢILOR în lei şi valută din casieria unităţii constă în:
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a) efectuarea  controlului  de  casă  în  conformitate  cu  prevederile  legale,  în  ultima  zi 
lucrătoare a exerciţiului financiar;

b) confruntarea soldurilor din registrul de casă ,din ultima zi lucrătoare a exerciţiului, cu 
monetarul şi cu cele din contabilitate, după inregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi 
aferente exerciţiului financiar;

Inventarierea CECURILOR  ŞI  EFECTELOR  COMERCIALE primite de la clienţi (ct. 
511 ) constă în:

a) verificarea condiţiilor de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) verificarea termenelor de încasare;
c) confruntarea soldului contului sintetic cu totalul categoriilor de efecte inventariate.

Inventarierea  ALTOR  VALORI (ct.532)  constă in :
a) verificarea autenticităţii fiecărui element , gruparea pe categorii de valori şi calcularea 

valorii lor totale utilizându-se valoarea nominală a imprimatului;
b) confruntarea soldurilor conturilor sintetice de gr.II cu totalul valoric al categoriei din 

fiecare listă de inventariere.

Inventarierea  ACREDITIVELOR  constă  în:
a) verificarea  documentelor  justificative  din  care  rezultă  obligaţia  deschiderii 

acreditivelor;
b) verificarea  documentelor  care  justifică  acordarea  şi  termenelor  de  decontare  a 

avansurilor pe fiecare titular de avansuri;
c) confruntarea extraselor de cont cu soldurile conturilor din conturile sintetice şi totalul 

listelor de inventariere;
d) înscrierea în listele de inventariere , a furnizorilor beneficiari de acreditive / titularilor 

de avansuri , nr.şi data documentelor justificative , suma şi termenul de plată sau de decontare.

Inventarierea CONTURILOR  ÎN  AFARA  BILANŢULUI  constă în:

a) garanţii:
 verificarea conformităţii şi legalităţii fiecărui tip de garanţie;
 transmiterea cererilor pentru confirmarea valabilităţii scrisorilor de garanţie bancară 

de către băncile emitente.
 întocmirea listelor de inventariere pe debitori, pe tipuri de garanţii şi sume.

b) bunuri şi valori:
 identificarea  bunurilor  în  baza  specificaţiilor  din  actelor  de  predare-primire  şi  a 

documentelor de livrare şi 
 evaluarea utilităţii bunurilor respective;
 consemnarea în listele de inventariere a denumirii terţului, nr. şi data documentului 

de predare-primire şi ale documentului de livrare, denumirea bunurilor şi valoarea, iar persoana care 
gestionează contul:

 transmite terţilor listele de inventariere pentru confirmare, şi
 ataşeaza confirmările primite la listele de inventariere.
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Pentru inventarierea  altor  elemente  de  activ  şi  de pasiv  ce  nu reprezintă  bunuri  este 
suficientă prezentarea lor în situaţii  analitice distincte care să fie totalizate şi să justifice soldul 
conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse.

Situaţiile analitice se întocmesc şi se semnează de persoanele care administrează conturile 
sintetice şi sunt supuse verificării şi certificării comisiei de inventariere.

DECLARAŢIE DE INVENTAR

Subsemnatul ...............…………...……….... la ………………………………. pe funcţia de 
gestionar al ........…………..... numit prin decizia nr. ….......... din data de ..….............. declar: 
                                                                             
(1) Toate valorile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile: 
 .........................……………………….......................................................................   
.............................................................................................................................
(2) Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor
.........................………………………...........   
  .........................................................................
(3) Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de 
.........................………………………...........   
.........................................................................
(4) Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale.
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Beneficiar ..............................................................   
Beneficiar .....……………………………….......... 
Beneficiar .................………………………...........
(5) Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate, pentru care sau întocmit 
documentele aferente în cantitate de:
.........................………………………...........   
.........................................................................
(6) Am (nu am) documente de primire/eliberare care nu au fost operate în evidenta operativă sau nu 
au fost predate la contabilitate: 
.........................................................................   
  .........................................................................  
(7) Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune, de lei:
……...................................................................  
........…...............................................................  
(8)  Ultimele documente de intrare sunt:
 felul ............. nr. ................ din data de ......................  
 felul ............. nr. ................ din data de ......................  
(9)  Ultimele documente de ieşire sunt:
 felul ............. nr. ................ din data de ......................  
 felul ............. nr. ................ din data de ......................
(10) Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de .......………...... pentru perioada ……….
(11) Dacă  mai  aveti  ceva  de  adăugat  ....
………………………………………..........................................................................
..................................………………………………………………………..
….................................................................................................................................................

Semnături          DATA ÎN FATA NOASTRĂ               GESTIONAR  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                      Data .... ora ......
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Nr. ……………….. / ……………………..
     APROBAT

ORDONATOR  DE  CREDITE
……………………………………

PROCES-VERBAL
al  Comisiei  de  inventariere  nr. ….
din data de ………………………..

Cap. 1. Date  de  identificare :
……………………………………………………………………………………………………….
(se trec: nr. şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere, numele şi prenumele membrilor, 
gestiunea/gestiunile inventariate, denumirea elementului/elementelor inventariate, data începerii şi 
terminării operaţiunii de inventariere).

Cap. 2. Rezultatele  inventarierii :
Liste de inventariere

Situaţii analitice
Cont*) Denumire

cont / element 
inventariat

Sold
scriptic
la data:

Valoare contabilă

Denumire gestiune Diferenţe
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Nr
.

crt
.

/responsabil bunuri
/cont.

……. Valoare 
Inventar 

la 
Data 
…….

Plus Minus

1. 2. 6. 4. 8. 6. 7. 8.
Total,din care:

*) Inregistrările se fac în ordinea crescătoare a conturilor care au fost inventariate
Cap. 6. Constatări :

…………………………………………………………………………………………………………
(Se trec constatările comisiei privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii 
bunurilor din gestiuni, precum şi alte aspecte considerate semnificative şi legate de gestiunile 

verificate.)
Cap. 4. Concluzii  şi  propuneri:

…………………………………………………………………………………………………………
(se trec date cu privire la:

 lipsuri şi/sau plusuri constatate;
 pagube din creanţe prescrise;
 stocurile depreciate, fără mişcare sau cu mişcare lentă;
 bunurile lipsă propuse pentru compensare cu plusuri constatate; 
 scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri (se 

anexează listele de inventariere aferente fiecărei poziţii)(vezi procedurile aferente);
 modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice,
 persoanele vinovate şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea)

COMISIA  DE  INVENTARIERE
                           Nume şi prenume                 calitatea                 semnătura
                           1._______________________________________________
                           2._______________________________________________ 
                          3._______________________________________________
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12. Cuprins

Numărul
componenţei

în cadrul
procedurii

operaţionale

Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

Coperta 
1. Lista  responsabililor  cu  elaborarea,  verificarea  şii  aprobarea 

ediţiei  sau,  după  caz,  a  reviziei  în  cadrul  ediţiei  procedurii 
operaţionale

1
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