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Disclaimer 
 
Acest buletin informativ este furnizat cu titlu 
orientativ si nu trebuie considerat un 
serviciu de consultanta. Desi incercam sa 
furnizam informatii corecte si de actualitate, 
nu exista nici o garantie ca aceste informatii 
vor fi corecte la data la care sunt primite sau 
ca vor continua sa ramana corecte in viitor. 
Este recomandabil sa solicitati consultanta 
fiscala/juridica de specialitate inainte de a 
intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul 
buletinului informativ. Pentru intrebari 
suplimentare in ceea ce priveste problemele 
expuse, va rugam nu ezitati sa ne 
contactati. 

 
Ministerul de Finan țe a publicat în Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iu lie 
2013 Ordinul ministrului finan țelor publice nr. 1013 din 18 iulie 2013, 
pentru aprobarea Sistemului de Raportare Contabil ă la 30 iunie 2013 . 
 

 

Au obligativitatea întocmirii Raportărilor contabile semestriale operatorii 
economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a 
a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările  ulterioare 
precum și societăților care aplică Reglementările contabile conforme cu 
Standardele internaționale de raportare financiară,aplicabile societăților 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor 
publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi care în 
exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 
220.000 lei. 
 
Cifra de afaceri mentionată mai sus se preia din Situațiile financiare întocmite 
pentru anul 2012 . 
 
Spre deosebire de anii anteriori, în scopul  asigurării  informațiilor destinate 
sistemului instituțional al statului prevederile Ordinului 1013/18 iulie 2013  se 
aplică şi în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de 
anul calendaristic precum și  sucursalelor  deschise în România de societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de 
exercițiul financiar ales, în condițiile legii. 
  
Ultimele două categorii de entitate mentionate mai sus preiau valoarea cifrei 
de afaceri din Raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie 2012. 
 
Spre deosebire de Situațiile Financiare anuale, raportările contabile 
semestriale constau într-o serie de rapoarte simplificate care urmăresc însă 
aceleași reguli privind obligativitatea semnării de către persoanele autorizare 
în acest sens : 

a) situația activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); 
b) contul de profit şi pierdere (cod 20); 
c) date informative (cod 30) 

 
Versiunea oficială a formularelor mai sus menționate a fost publicată pe site-ul 
anaf în ziua de 25.07.2013:  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_2013.html    
  
Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă 
electronică pe portalul www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură 
electronică extinsă. 
 
Termenul de depunere a Raport ărilor contabile Semestriale este 16 
August 2013. 
 
Nedepunerea raport ărilor contabile la 30 iunie 2013 în condi țiile 
prevăzute de ordin se sanc ționeaz ă conform prevederilor art. 42 din 
Legea nr. 82/1991, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare.  
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