
ORDIN  Nr. 1198/2015 din 30 septembrie 2015 
pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile 

 
 

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 759 din 12 octombrie 2015 
 
    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Articolul 10 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 10 
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entităţile care au ales un exerciţiu 
financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu 
financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015. 
    (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) cap. 13 «Raportarea plăţilor efectuate către guverne» din 
cadrul Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, ale cărui prevederi se aplică începând cu exerciţiul financiar al anului 2016." 
    ART. II 
    După alineatul (1) al articolului 14 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 
1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publiacat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 
bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul 
(1^1), cu următorul cuprins: 
    "(1^1) Face excepţie de la prevederile alin. (1) cap. III^1 «Raportarea plăţilor efectuate către guverne» 
din cadrul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, 
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată, ale cărui prevederi se aplică începând cu exerciţiul financiar al anului 2016." 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              Ministrul finanţelor publice,a 
                              Eugen Orlando Teodorovici 
 
    Bucureşti, 30 septembrie 2015. 
    Nr. 1.198. 


