
Banca Naţională a României              PROIECT 
 

ORDIN 

privind trecerea la aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către 

instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare 

anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012  

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 

privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi angajamentul 

asumat de Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice prin Scrisoarea 

de intenţie semnată la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului 

director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, 

 

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale 

art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 

României,  

 

Banca Naţională a României emite următorul ordin:  

 

Art. 1. - Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, denumite în 

înţelesul prezentului ordin instituţii de credit: 

a) băncilor, persoane juridice române;  

b) organizaţiilor cooperatiste de credit;  

c) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;  

d) băncilor de credit ipotecar;  

e) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine; 

f) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.  

 

Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, instituţiile de credit vor ţine evidenţa 

contabilă în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate 

potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea 

standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS. 
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(2) Instituţiile de credit vor organiza şi conduce contabilitatea, începând cu data de 1 

ianuarie 2012, conform prevederilor Legii contabilităţii, ale IFRS, ale reglementărilor 

emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, 

precum şi ale celorlalte prevederi legale aplicabile. 

(3) - Reglementările Băncii Naţionale a României prevăzute la alin.(2) vor stabili, în 

principal, regulile privind evidenţierea operaţiunilor economico-financiare în baza 

tratamentelor contabile prevăzute de IFRS, aprobarea, auditarea şi publicarea situaţiilor 

financiare anuale individuale, planul de conturi şi conţinutul conturilor, planşa 

concordanţelor între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile1 

şi cel prevăzut în reglementările emise de Banca Naţională a României pentru punerea în 

aplicare a prezentului ordin. 

Art.3. - (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, instituţiile de credit vor 

întocmi şi publica, potrivit legii, situaţii financiare în conformitate cu IFRS, în moneda 

naţională şi în limba română. 

(2) Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, cerinţele referitoare la 

întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS şi publicarea 

acestora, potrivit legii, nu sunt aplicabile pentru activitatea proprie a sucursalelor din 

România ale instituţiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv 

din state terţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct.243 din Reglementările 

contabile şi sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice 

române. 

Art. 4. - Administratorii instituţiilor de credit, directorii economici, contabilii-şefi sau alte 

persoane care au obligaţia gestionării instituţiei de credit respective trebuie să asigure 

măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin. 

Aceste persoane răspund, în principal, pentru: 

a) elaborarea strategiilor proprii pentru implementarea IFRS;  

b) transmiterea către Banca Naţională a României a propriilor strategii şi informarea 

trimestrială a autorităţii de supraveghere cu privire la realizarea calendarului de 

implementare a măsurilor stabilite prin acestea; 

c) elaborarea monografiilor contabile pentru implementarea IFRS, potrivit 

prevederilor reglementărilor emise de Banca Naţională a României pentru 

punerea în aplicare a prezentului ordin; 

                                                           
1 Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor 
financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul 
Băncii Naţionale a României nr.13/2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 bis 
din 24.12.2008, cu modificările şi completările ulterioare 
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d) adaptarea corespunzătoare a procedurilor/normelor interne şi a programelor 

informatice în vederea asigurării conformităţii informaţiilor contabile şi financiare 

publicate cu cerinţele IFRS; 

e) exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile 

financiare; 

f) transpunerea corectă a soldurilor conturilor contabile, cu reclasificările şi 

retratările corespunzătoare, după caz, din balanţele de verificare întocmite la 

31.12.2011, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi cuprins în 

reglementările emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a 

prezentului ordin. 

Art. 6. - Situaţiile financiare conforme cu IFRS, menţionate la art. 3 alin.(1) se auditează 

potrivit legii şi se transmit Băncii Naţionale a României în termenul prevăzut de 

reglementările legale în vigoare. 

Art.7. - Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentului ordin.  

Art.8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancţiunilor sau 

instituirea măsurilor prevăzute la art. 229 şi, respectiv, art. 226 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art.10. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu mai sunt aplicabile instituţiilor 

de credit prevederile Reglementărilor contabile, precum şi orice alte dispoziţii contrare 

prezentului ordin.  

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 

Mugur Constantin Isărescu 

 
Bucureşti,  
Nr.  
 
 
 
 


