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           APROB, 
 

                                                                     SECRETAR DE STAT, 
 

                                                                     GABRIEL BIRIȘ 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
I. Cadrul de reglementare 
 

 Potrivit prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor 
Publice emite reglementările contabile aplicabile operatorilor economici. 
 Aceste entități aplică prevederile Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau ale 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate 
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 Potrivit prevederilor art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (1) din Legea 
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, situațiile financiare anuale sunt însoțite de raportul 
administratorilor. 
 Principala reglementare comunitară în domeniul contabilității este 
reprezentată de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare 
consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de 
modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale 
Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din 
data de 29 iunie 2013.  Directiva 2013/34/UE a fost modificată prin Directiva 
2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 
2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește 
prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea 
de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L 330 din data de 15 noiembrie 2014, prin care se 
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introduce obligația cuprinderii în raportul administratorilor a unei declarații 
nefinanciare. 
 În aria de aplicabilitate a Directivei 2014/95/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului sunt cuprinse entitățile mari care sunt entități de 
interes public și care, la data bilanțului, îndeplinesc criteriul de a avea un 
număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar mai mare de 500. 
De asemenea, Directiva permite statelor membre să solicite prezentarea 
informațiilor nefinanciare și de către alte entități. 
 
 

II. Aspecte reglementate de proiectul de ordin 
 
 Prin prezentul proiect de ordin se propune ca toate entitățile de 
interes public, indiferent de reglementările contabile aplicabile, să 
întocmească o declarație nefinanciară dacă la data bilanțului, depășesc 
criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului 
financiar. 
 În înțelesul reglementărilor contabile aplicabile operatorilor 
economici, reprezintă entități de interes public: 

- societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau 
majoritar de stat şi regiile autonome, în cazul entităților care aplică 
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată, în cazul entităților 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 finanţelor publice, nr. 
1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare. 
Informațiile cuprinse în declarația nefinanciară se referă la aspecte 

de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului,  
combaterea corupției și a dării de mită, precum și la următoarele aspecte: 

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;  
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste 

aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate; 
c) rezultatele politicilor respective; 
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din 

operațiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant și 
proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale 
care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și 
modul în care entitatea gestionează riscurile respective;  
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e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru 
activitatea specifică a entităţii.  

 
Informații similare sunt prezentate, de asemenea, de entitățile de 

interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup care, la data bilanțului 
pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 
500 de salariați în cursul exercițiului financiar. Acestea includ în raportul 
consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată. 
 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de 
Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea și completarea 
unor reglementări contabile, pe care vi-l supunem spre aprobare. 
 
 Proiectul se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru 
consultare publică.   


