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1. SCOP 
 

           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.  
1.1.În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au 
obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului 
financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi 
în următoarele situaţii: 
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe 
prevăzute de lege; 
b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi 
stabilite cert decât prin inventariere; 
c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune; 
d) cu prilejul reorganizării gestiunilor; 
e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră; 
f) în alte cazuri prevăzute de lege. 
1.2.Stabileşte modul de realizare a activităţii, atribuţiile comisiilor de inventariere; 
1.3.Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
1.4.Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în conditii de fluctuaţie a personalului; 
1.5.Sprijină auditul  şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control; 
1.6.Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se 
efectuează de către comisii de inventariere, coordonate de o comisie centrală,  numite 
prin dispoziţie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. 
 

 
2. DOMENIUL DE APLICARE 

 
           Prezenta procedură se aplică în cadrul Primăriei Comunei Vama Buzăului de către 
personalul din Compartimentul financiar-contabilitate şi Comisiile de inventariere, 
numite prin dispoziţie a Primarului. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
• Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii. 

• Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată (r4), cu modificările şi 
completările ulterioare. 

• Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice. 

• OMFP nr. 3512/2008  pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi 
utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie, privind activitatea 
financiară şi contabilă. 

• 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, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

• H.G. nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 

• LEGE nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

• O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

• OMFP nr. 1487/2003 aprobarea Normele metodologice privind  reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

• LEGE nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

• H.G. nr. 909/1997 aprobarea Normelor metodologice privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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• H.G. nr 841/2005 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice. 

• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

• H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 
• Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă. 

. 
 

      PS-01 Controlul documentelor. 
 
 
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 
      Prezenta procedură foloseşte termenii definiţi de SR EN ISO 9000:2006 –

”Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.” 
 

.          Definiţiile şi termenii folosiţi sunt din ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 
(actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia. 
-Activele fixe:sunt active deţinute de către instituţiile publice in scopul utilizării lor pe 
termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale si 
activele financiare. 
-Activele fixe necorporale:sunt active fără substanţă fizică, care se utilizează pe o 
perioada mai mare de un an.Activele fixe necorporale cuprind: 
    - cheltuieli de dezvoltare; 
    - concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare, cu excepţia 
celor create intern de instituţie; 
    - înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări 
muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe 
pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi; 
    - alte active fixe necorporale; 
    - avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie. 
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-Amortizarea:valoarea amortizabilă reprezintă valoarea contabilă a activului fix  ce 
trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile. 
-Active fixe corporale:Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de 
obiecte ce se utilizează ca atare si care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au  
valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului şi o durată 
normală de utilizare mai mare de un an. 
Activele fixe corporale cuprind: 
    - terenuri şi amenajări la terenuri; 
    - construcţii; 
    - instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; 
    - mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 
şi alte active corporale; 
    - avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie. 
- Active financiare:un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite, un 
instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi, un drept contractual. 
Activele financiare cuprind: 
    - titluri de participare; 
    - alte titluri imobilizate; 
    - creanţe imobilizate. 
- Stocuri:stocurile sunt active circulante: 
    a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 
    b) în curs de producţie in vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii, 
sau 
    c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite 
în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, în procesul de producţie sau pentru 
prestarea de servicii. 
    În cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele 
de natura obiectelor de inventar, produsele, animalele si păsările, mărfurile, ambalajele, 
producţia în curs de execuţie şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în 
consignaţie la terţi. 
    Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice şi de alte stocuri cu o 
importanţă deosebita pentru economia naţională. 
-Investiţii pe termen scurt:investiţiile pe termen scurt la instituţiile publice se prezintă 
sub forma obligaţiunilor emise şi răscumpărate. În scopul asigurării surselor de finanţare,  
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unităţile administrativ-teritoriale pot emite în condiţiile legii, obligaţiuni cu dobândă sau 
cu discount pe care le răscumpăra la termen (conturile 505 si 509). 
- Cheltuieli:potrivit contabilităţii de angajamente, cheltuielile reflectă costul bunurilor şi 
serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor, după caz, 
precum si subvenţii, transferuri, asistenţă sociala acordate, aferente unei perioade de 
timp. 
-Venituri:potrivit contabilităţii de angajamente, veniturile reprezintă impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii, precum şi preţul bunurilor vândute şi 
serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp. 
 
- PO: procedură operaţională. 
 

5. DESCRIERE PROCEDURĂ 
 

      5.1. Generalităţi 
 
            Procedura reprezintă paşii ce trebuie urmaţi în realizarea sarcinilor, exercitarea 
competenţelor şi stabilirea responsabilităţilor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, în conformitate cu Ordinul nr.2.861 
din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
 
      5.2. Principii şi reglementări 
 
                  5.2.1. Principii generale   
a)Principiul permanenţei metodelor, potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare a 
elementelor de activ şi pasiv inventariate trebuie menţinute, asigurând comparabilitatea în 
timp a informaţiilor contabile.  
b) Principiul separării sarcinilor, potrivit căruia din comisiile de inventariere a bunurilor 
nu fac parte persoanele care au responsabilităţi legate de administrarea patrimoniului 
instituţiei.  
c) Principiul asigurării competenţei, potrivit căruia în comisia de inventariere vor fi 
numite numai persoanele care au pregătirea tehnică şi economică, care să le permită 
identificarea şi evaluarea bunurilor sau valorilor inventariate. 
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     5.2.2. Reglementări specifice instituţiilor publice  
a) Bunurile inventariate se evaluează şi se înscriu în listele de inventariere la valoarea 
contabilă (valoarea de înregistrare).  
b) Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate 
la valoarea contabilă.  
c) Bunurile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de înlocuire. 
d) Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistreză în contabilitate la costul de 
achiziţie al acestora, sau a preţului pieţii.  
 
     5.2.3. Reglementări privind constituirea Comisiilor de inventariere  
a)Comisiile de inventariere pot fi formate din salariaţii proprii sau persoane fizice sau 
juridice angajate pe bază de convenţii.  
b)Comisia/comisiile de inventariere se vor constitui pentru:  
�inventarierea imobilizărilor şi stocurilor, constituite în gestiuni sau date în păstrare 
responsabililor de bunuri;  
�inventarierea disponibilităţilor băneşti din trezorerii şi bănci comerciale,numerarului 
din casieria unităţii şi a altor valori precum şi a creanţelor şi obligaţiilor faţă de terţi;  
�verificarea situaţiilor analitice întocmite pentru justificarea soldurilor conturilor 
sintetice de activ şi pasiv ce nu reprezintă bunuri.  
c)În situaţia în care complexitatea şi volumul elementelor de inventariat este ridicat, se 
pot constitui comisii de inventariere şi o comisie centrală de inventariere, care are ca 
sarcină să organizeze, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor 
de inventariere.  
d)Numărul comisiilor de inventariere, se evaluează pe baza următoarelor ecuaţii: 
min. 1 cont = 1 comisie = min. 2 membri. 
Nota1: Toate elementele unui cont sintetic sau sintetic de gradul II, vor fi inventariate de 
o singură comisie.  
Nota2: O comisie poate inventaria mai multe conturi. 
Nota3: Nr. membrilor unei comisii este dat de complexitatea elementelor de activ şi pasiv 
pe care le inventariază.  
e) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie 
centrală, numită prin dispoziţie scrisă, emisă de persoanele cu responsabilităţi în acest 
sens.Comisia centrală de inventariere are sarcina să organizeze, să instruiască, să 
supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere. Comisia 
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 centrală de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit 
prevederilor legale. 
 
     5.2.4. Reglementări privind membrii Comisiilor de inventariere 
a)Numirea ca membri în comisia de inventariere numai a persoanelor care au pregătirea 
tehnică şi economică corespunzatoare care le permite identificarea şi evaluarea bunurilor, 
valorilor, creanţelor şi obligaţiilor.  
b) Din comisia de inventariere nu pot face parte:  
-gestionarul gestiunii inventariate;  
-responsabilul de bunuri, care primeşte şi păstreaza bunuri în cadrul sarcinilor de  
serviciu;  
-contabilii care au în evidenţă gestiunea respectivă sau care ţin contul de evidenţă a 
elementului de activ sau pasiv inventariat;  
-persoanele responsabile pentru urmărirea decontării creanţelor;  
-ordonatorul de credite, conducătorul compartimentului financiar-contabil. 
  
    5.2.5.Reglementări privind activitatea Comisiilor de inventariere 
a)Lucrările de inventariere se desfăsoară numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei de 
inventariere şi a gestionarului.  
b)În cazul lipsei unui membru din comisia de inventariere se solicită numirea prin 
dispozitie a unui înlocuitor, iar în cazul neprezentării gestionarului se solicită 
ordonatorului numirea altei persoane care participă la inventariere.  
c)Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare pagină de către toţi membrii comisiei 
şi de gestionarul gestiunii, cu menţiunea acestuia, pe ultima filă a listei, că toate 
cantităţile au fost stabilite în prezenţa sa, bunurile respective se află în păstrarea şi 
răspunderea sa, nu mai are bunuri care nu au fost supuse inventarierii precum şi faptul că 
preţurile, cantităţile, calităţile şi unităţile au fost stabilite în prezenţa sa şi nu are 
obiecţiuni de făcut.  
 
     5.3. Iniţializarea acţiunii de inventariere 
 
     5.3.1. Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate elaborează şi prezintă 
ordonatorului de credite “Referatul de aprobare pentru Dispoziţia privind organizarea 
inventarierii ….”. 
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    5.3.2. Ordonatorul de credite aprobă “Dispoziţia privind organizarea inventarierii ….”. 
    5.3.3. Preşedintele comisiei centrale de inventariere sau persoana delegată de 
ordonatorul de credite efectuează instruirea membrilor comisiilor de inventariere şi 
încheie un Proces – verbal de instruire. 
 
    5.4. Condiţii organizatorice 
 
    5.4.1.  Gestionarii, responsabilii de bunuri, de valori şi de conturi au obligaţia pregătirii  
gestiunii în vederea inventarierii. 
    5.4.2. Compartimentul de achiziţii va aproviziona materialele şi bunurile necesare  
comisiilor de inventariere şi va sista / limita achiziţiile la strictul necesar pe durata 
desfăşurării acţiunii de inventariere.  
    5.4.3. Resurse necesare 
   Resurse materiale: instituţia efectueaza cheltuieli materiale cu  întocmirea 
documentelor financiar-contabile în baza cărora  se asigură evidenţa şi raportarea 
inventarierii patrimoniului. 
   Resurse umane : salariaţii din cadrul primăriei care lucrează în compartimentele 
implicate iîn asigurarea inventarierii patrimoniului. 
   Resurse financiare : cheltuielile necesare organizarii, înregistrării şi raportărilor  în 
cadrul primăriei.Paşii de parcurs în execuţia bugetară a cheltuielilor sunt aceiaşi 
indiferent de sursa de finanţare : buget local, fonduri externe nerambursabile, credite 
externe, fonduri speciale, taxe speciale, venituri proprii, alte surse. 
 
    5.5. Activitatea Comisiei de inventariere 
 
    5.5.1. Comisia de inventariere trebuie să solicite declaraţia scrisă din partea 
gestionarului.  
    5.5.2. Operaţiunile de inventariere se vor desfăşura conform OMFP nr. 2861/2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
activ şi de pasiv şi a precizărilor primite la efectuarea instruirii.  
    5.5.3. Documentele ce se întocmesc cu ocazia inventarierii sunt:  
a) liste de inventariere, cod 14.6.12, 14.6.12/a şi 14.6.12/b (6.3), separat pentru: 
�bunuri aparţinând instituţiei; 
�bunuri aparţinând terţilor; 
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�bunuri depreciate, inutilizabile sau degradate; 
�propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor 
stocuri;  
�investiţii puse în funcţiune total sau partial, cărora nu li s-au intocmit forme de  
inregistrare ca imobilizari corporale;  
�lucrari de investitiţii sistate sau abandonate;  
b) situaţii analitice distincte;  
c) extrase de cont, cod.14.6.3 (de la 6.3);d) punctaje reciproce cu terţii;e) conturi sau 
deconturi externe. 
    5.5.4. Comisia de inventariere poate solicita, atunci când consideră necesar, explicaţii 
scrise de la gestionari şi responsabili de bunuri.  
   5.5.5. Comisia de inventariere justifică prin note scrise, modalităţile specifice utilizate 
pentru determinarea stocurilor faptice de bunuri sau a lucrărilor executate.  
   5.5.6. Comisia de inventariere întocmeşte şi transmite ordonatorului de credite, în 
termen de max. 7 zile de la terminarea acţiunii, Procesul verbal de inventariere. 
   5.5.7. Listele de inventariere, situaţiile analitice şi procesele verbale de inventariere 
reprezintă documente contabile justificative pentru înregistrări în Registrul – inventar, 
cod 14.1.2. 
  
   5.6. Modul de lucru 
 
   5.6.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii  
   Planificarea obiectivelor se efectueaza conform procedurii  impuse de legislatia în 
vigoare pentru asigurarea organizarii şi efectuării inventarierii patrimoniului. 
   Înainte de începerea operaţiunii de inventariere se ia de la gestionarul răspunzător de 
gestiunea bunurilor,  o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă: 
-gestionează valori materiale şi în alte locuri de depozitare; 
-în afara valorilor materiale ale unităţii patrimoniului, are în gestiune şi altele aparţinând 
terţilor, primite cu sau fără documente; 
-are plusuri sau lipsuri în gestiune,  despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă; 
-are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit 
documentele aferente; 
-a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale; 
-deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în 
gestiunea sa; 
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-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. 
  Se identifica toate  locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi 
inventariate. 
  Se asigurara şi sigilarea spatiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de câte ori 
se întrerup operaţiunile de inventariere  şi se părăseşte gestiunea. 
  Dacă bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt 
depozitate în locuri diferite sau când 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. Se bararează şi  semnează, 
la ultima operaţiune, Fişa de magazie, Fişa mijlocului fix sau Fişa formularelor cu regim 
special, menţionând data la care s-au inventariat bunurile. 
  Se vizează documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în gestiune, 
dar neînregistrate. 
  Se dispune gestionarului înregistrarea acestora în Fişa de magazie şi predarea lor la 
contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea. 
  Se verifică numerarul din casă şi se stabileste suma încasărilor din ziua curentă, 
solicitând întocmirea monetarului şi depunerea numerarului la casieria instituţiei. 
    În cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru începerea 
operaţiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigilează gestiunea şi comunică 
aceasta comisiei centrale  sau ordonatorului de credite. Aceste persoane au obligaţia să îl 
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 încunoştiinţeze 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. 
  5.6.2.Pentru desfaşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, 
să se sisteze operaţiunile de intrare - ieşire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din 
timp măsurile corespunzatoare 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 zona tampon în care să se depoziteze bunurile primite în 
timpul inventarierii sau din care se pot expedia 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. 
  5.6.3. Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei 
şi apartenenţei acestora la entităţile deţinătoare, iar în cazul brevetelor, licenţelor, 
mărcilor de fabrică şi al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenţei 
acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor 
drepturi legale. 
  5.6.4. Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul 
de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii. 
  Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a 
dosarului tehnic al acestora. 
  Construcţiile şi echipamentele speciale cum sunt: reţelele de energie electrică, termică, 
gaze, apă, canal, telecomunicaţii, căile ferate şi altele similare se inventariază potrivit 
regulilor stabilite de deţinătorii acestora. 
   Imobilizările corporale care în perioada inventarierii se află în afara entităţii 
(autovehicule etc.), plecate în cursă de lungă durată, maşinile de forţă şi utilajele 
energetice, maşinile, utilajele şi instalaţiile de lucru, aparatele şi instalaţiile de măsurare, 
control şi reglare şi mijloacele de transport date pentru reparaţii în afara entităţii se 
inventariază înaintea ieşirii lor temporare din gestiunea entităţii sau prin confirmare scrisă 
primită de la entitatea unde acestea se găsesc, potrivit procedurilor proprii aprobate. 
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  5.6.5. 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. 
  5.6.6. 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. 
  5.6.7.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. 
  5.6.8. Bunurile din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 
date în administrare, concesionate sau închiriate instituţiilor publice, se inventariază şi se 
înscriu în listele de inventariere distincte în cadrul acestor unităţi. 
  5.6.9. Bunurile existente în entitate şi aparţinând altor entităţi (închiriate, în leasing, în 
concesiune, în administrare, în custodie etc.) se inventariază şi se înscriu în liste de 
inventariere distincte. 
 5.6.10. 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. 
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 5.6.11. Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza 
extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin 
ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 
14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi 
refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme şi se sancţionează potrivit 
legii. 
  5.6.12.Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de 
garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria primăriei se 
inventariază în conformitate cu prevederile legale. 
  5.6.13. Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria instituţiei se inventariază în ultima 
zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi 
plăţi privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu 
monetarul şi cu cele din contabilitate. 
 
   5.7. Derularea operaţiunilor si acţiunile activităţii  
   Data la care se va efectua inventarierea şi perioada de desfăşurare a inventarierii vor fi 
stabilite prin Dispoziţie a primarului. 
   Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea 
de două sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri.  
   Toate bunurile inventariate se înscriu în liste de inventariere distincte, pentru domeniul 
public si privat al instituţiei, pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri 
(mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, formulare cu regim special ). 
   Listele de inventariere se completează  prin înscrierea cu cerneală sau pix,  fără spaţii 
libere şi fără ştersături, a valorilor inventariate, în urma verificării existenţei fizice a 
fiecărui bun inventariat si se semnează pe fiecare filă de către membrii comisiei de 
inventariere şi de către gestionar. 
   În cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se 
semnează de către toţi gestionarii. 
   In cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul 
predător, cât şi de către cel primitor. 
   Comisiile de inventariere predau compartimentului Contabilitate Listele de inventariere  
pentru înscrierea soldurilor scriptice din evidenţa contabilă. 
    Listele de inventariere completate cu soldurile scriptice vor fi restituite comisiilor de 
inventariere pentru analiză şi stabilire a rezultatelor inventarierii. 
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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; 
�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; 
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�numărul, categoria şi valoarea nominală a acţiunilor; 
�nr. şi data actului constitutiv sau adiţional. 
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;  
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. 
 
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, şi calculul ponderii creanţei sau a  
obligaţiei în totalul soldului contului sintetic;  
b)stabilirea metodei de confirmare, care poate fi:  
�prin extras de cont;  
�prin efectuarea de punctaje reciproce. 
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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 instituţiei şi a compartimentului care ţine 
contul, denumirea şi simbolul contului sintetic inventariat şi poartă semnăturile 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; 
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 instituţiei, constă în:  
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 înregistrarea 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; 
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c)confruntarea soldului contului sintetic cu totalul categoriilor de efecte inventariate. 
 
Inventarierea ALTOR VALORI (ct.532) constă în :  
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;  
�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.  
   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 specialiştii solicitaţi de 
către preşedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor 
inventariate. 
 
   5.8. Rezultatele inventarierii şi valorificarea acestora  
 
   5.8.1. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi 
înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de 
magazie) şi din contabilitate. 
   5.8.2. Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor 
stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile 
inventariate.Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se 
procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantităţilor 
consemnate în listele de inventariere cu evidenţa tehnico – operativa pentru fiecare 
poziţie. 
   5.8.3. 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. 
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   În situaţia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile constatate în plus se evaluează 
la costul de achiziţie al acestora,în funcţie de preţul pieţei la data constatării sau de costul 
de achiziţie al bunurilor similare. 
   Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează la valoarea contabilă.În situaţia 
constatării unor lipsuri  imputabile in gestiune, ordonatorul de credite trebuie sa impute  
persoanelor vinovate bunurile lipsa la valoarea lor de înlocuire.  
   Valoarea de înlocuire este costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de 
uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei,care va 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.  
   5.8.4. Rezultatele inventarierii se înscriu de comisia de inventariere într-un Proces-
verbal privind rezultatele inventarierii  care trebuie să conţină în principal, următoarele 
elemente:  
- data întocmirii, 
- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 
- numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere; 
- gestiunea inventariată;  
- data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere; 
- rezultatele inventarierii; 
- concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor 
constatate şi la persoanele vinovate, 
- 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 imobilizarilor corporale,  
- 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. 
   5.8.5. Propunerile cuprinse in Procesul – verbal al comisiilor de inventariere se prezintă  
Comisiei centrale în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de 
inventariere. 
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   Rezultatele şi propunerile comisiilor de inventariere sunt consemnate şi centralizate de  
către Comisia centrală într-un Proces – verbal şi supus aprobării Consiliului Local. 
Acesta, decide asupra soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale. 
   5.8.6."Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se 
înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ. 
   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 
   5.8.7. Rezultatele inventarierii se  înregistreaza în evidenta tehnico – operativă în 
termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal  de inventariere 
de către ordonatorul de credite. 
 

6. RESPONSABILITĂŢI 
 
6.1. Ordonatorul de credite  
6.1.1 Numeşte, prin dispoziţie scrisă, comisiile de inventariere. 
6.1.2. Răspunde de organizarea lucrărilor de inventariere.  
6.1.3. Răspunde de organizarea activităţilor privind urmărirea şi recuperarea lipsurilor şi  
pagubelor constatate.  
 
6.2. Responsabilii activităţilor financiar contabile (şef compartiment contabilitate şi 
inspector, conform organigramei şi atribuţiilor specifice din fişa postului)  
6.2.1. Răspund de înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii.  
6.2.2. Răspund de evidenţierea în contabilitate, a pagubelor constatate la inventariere, în 
conturi analitice distincte , iar în cadrul acestora, pe fiecare debitor.  
6.2.3. Răspund de efectuarea înregistrărilor în Registrul-inventar.  
6.2.4. Răspund de cuprinderea rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare întocmite 
pentru exerciţiul financiar respectiv.  
 
6.3. Membrii Comisiilor  de inventariere şi ai Comisiei Centrale 
6.3.1. Răspund de efectuarea la timp a lucrărilor de inventariere . 
 
 
 
6.3.2. Răspund de respectarea prevederilor OMFP nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.  
6.3.3. Atribuţiile comisiei de inventariere: 
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(1)Luarea declaraţiei scrise de la gestionar; 
(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 ieşiri, 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-  
contabilitate, pentru certificarea conţinutului (calcularea diferenţelor valorice, exactitatea 
soldului scriptic, exactitatea calculelor efectuate).  
 
6.4. Şefii compartimentelor de specialitate  
6.4.1. Răspund de asigurarea condiţiilor organizatorice necesare participării la 
inventariere a personalului subordonat.  
6.4.2. Răspund de soluţionarea propunerilor şi recomandărilor comisiei de inventariere.  
 
6.5. Gestionarii şi responsabilii de bunuri 
6.5.1. Răspund de corectitudinea informaţiilor şi datelor furnizate comisiei de 
inventariere. 
6.5.2. Răspund de buna gestiune a bunurilor şi valorilor încredinţate. 
6.5.3. Atribuţiile gestionarilor pentru pregătirea gestiunii în vederea inventarierii: 
- Aranjarea bunurilor pe sortotipodimensiuni; 
- Codificarea tuturor bunurilor şi etichetarea de raft; 
- Inscripţionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 
- Confruntarea datelor din evidenţa contabilă cu cele din evidenţa tehnico-operativă a 
gestiunii. 
 
 
  
 
6.6. Activitatea compartimentului contabilitate 
6.6.1. Calculează diferenţele valorice şi semnează listele de inventar pentru exactitatea 
soldului scriptic precum şi pentru exactitatea calculelor efectuate.  
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6.6.2. Elaborează situaţiile analitice anuale ale soldurilor conturilor sintetice de activ şi 
pasiv care nu reprezintă bunuri.  
6.6.3. Asigură efectuarea confirmării de către terţi a creanţelor şi obligaţiilor şi a listelor 
de inventar cu bunurilor aparţinând acestora.  
6.6.4. Înregistrează în evidenţa contabilă analitică rezultatele inventarierii gestiunilor de 
bunuri în termen de cel mult 3 zile de la data aprobării procesului verbal.  
6.6.5. Înregistrează în Registrul-inventar, într-o formă recapitulativă, elementele 
inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul 
fiecărui post al bilanţului.Registrul - inventar se completează pe baza inventarierii faptice 
a fiecărui cont de activ şi de pasiv. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul - 
inventar au la baza listele de inventariere, situaţiile nominale sau alte documente care 
justifică conţinutul acestora.  
În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul - inventar se 
înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adaugă rulajele intrărilor şi  
se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului 
financiar, astfel încât la sfărşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia reală a 
elementelor de activ şi pasiv.  
6.6.6. Arhivează procesele-verbale de inventariere, listele de inventariere şi orice alte 
documente anexe întocmite pentru justificarea constatărilor şi propunerilor.  
 
 

7.ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 
 
 

Nr. Crt. 
Denumire 

înregistrare 

c
o
d 

Elaborator Aprobă 
Nr.
exem-
plar 

Difuzat 
Durata de 
păstrare 

(ani) 

Loc de 
păstrare 

Durata de 
arhivare 

(ani) 

1 

Referatul de 
aprobare pentru 
Dispoziţia 
privind 
organizarea 
inventarierii  

- 

 
Şef 
comparti-
ment 
financiar-
contabilitate 

Primar 1 

 Şef 
compar-
timent 
finan- 
ciar-
contabili-
tate 
 

1 

  
Comparti
ment 
financiar-
contabili-
tate 

Cf.legii 
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2 

 
 
 
Dispoziţia 
privind 
organizarea 
inventarierii 

- 

 
 
Şef 
comparti-
ment 
financiar-
contabilitate 
 

 Primar 5 

1- Şef 
comparti
ment 
financiar-
contabili-
tate 
1-
Comisia 
de 
inventari
ere 
1-
Secretar 
1- 
Prefectu
ra 
1-
Primar 

1 

  
Comparti
ment 
financiar-
contabilit
ate 

Cf.legii 

3 

Proces – verbal 
de instruire a 
membrilor 
comisiei de 
inventariere  

 
- 

Preşedintele 
Comisiei de 
inventariere 

      - 1 

Comisia 
de 

inventari
ere 

1 

Comisia 
de 
inventari
ere 

Cf.legii 

4 
Declaraţia scrisă 
din partea 
gestionarului 

- Comisia de 
inventariere 

     - 1 

Comisia 
de 

inventari
ere

1 

Comisia 
de 

inventari
ere 

Cf.legii 

 
   5 

 
 
Liste de 
inventariere 

- 
 
Comisia de 
inventariere 

     - 1 

Comparti
ment 

financiar-
contabili-

tate 

1 

Comparti
ment 

financiar-
contabili-

tate

Cf.legii 

6 

 
Procesul verbal 
de inventariere - Comisia de 

inventariere 
CL 1 

Comparti
ment 

financiar-
contabili-

tate

1 

Comparti
ment 

financiar-
contabili-

tate

Cf.legii 

7 

 
Registrul de 
inventar  - 

Compartimen
t financiar-
contabilitate 

      - 1 

Comparti
ment 

financiar-
contabili-

tate

Până La 
completa

rea 
integrală 

Comparti
ment 

financiar-
contabili-

tate

Cf.legii 

 


