
Elemente patrimoniale Proceduri privind inventarierea

Capitalul social 
Inventarierea se face pe baza eliberarii unui certificat constatator de către Registrul 

Comerțului

Imobilizările necorporale (brevete, licente, know-how şi 

mărci de fabrică, programe informatice)

Justificarea acestor elemente se face pe baza titlurilor de proprietate sau a altor 

documente juridice de atestare a unor drepturi legale

Terenurile
Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de 

proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii.

Imobilizările corporale (mijloace fixe amortizabile) 
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, apă, canal

Se inventariază potrivit regulilor stabilite de deţinătorii acestora. telecomunicaţii, 

căile ferate şi altele similare se inventariază 

Imobilizările corporale aflate în afara entităţii (vapoare, 

locomotive, vagoane, avioane, auto, etc.)

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.

Imobilizările 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.

Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, fără formele 

de înregistrare ca imobilizări corporale

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.

Stocurile

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.

Materialele de masă ca: ciment, oţel beton, produse de carieră şi balastieră, 

produse agricole şi alte materiale similare, se pot inventaria pe bază de calcule 

tehnice.

Se menţionează modul în care s-a făcut inventarierea, precum şi datele tehnice care 

au stat la baza calculelor respective.

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. 

 Bunurile existente în entitate şi aparţinând altor entităţi 

(închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în 

custodie,  consignaţie, etc.)

Se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele de inventariere 

pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul şi data 

actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii 

utile.

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei 

fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, 

în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca 

proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea listelor de inventariere.

În caz de nepotriviri, entitatea deţinătoare este obligată să clarifice situaţia 

diferenţelor respective şi să comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice 

căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 

sesizării.

Bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate,  greu 

vandabile, comenzi în curs, creanţele şi obligaţiile incerte 

ori în litigiu

Se întocmesc liste de inventariere distincte sau situaţii analitice separate, după caz.

Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi 

Sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi 

creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii. Nerespectarea acestei proceduri, 

precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la reglementarile legale privind 

inventarierea.Diferentele constatate trebuie clarificate inainte de inchiderea 

bilantului si solutionate pe baza legala.

Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria unităţii 

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.

Disponibilităţile aflate în conturi la bănci 

Se inventariaza pe baza extraselor de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi 

lucrătoare a anului, puse la dispoziţie de unităţile bancare şi unităţile Trezoreriei 

Statului, avand ştampila oficială a acestora.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI


