
 
Instrucţiunea nr. 2 /2008 

de modificare a Instrucţiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de 
raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi 

supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 
 
 
 

Articol unic. Prezenta instrucţiune modifică Instrucţiunea nr.5/2006 cu privire la 
sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi 
supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul 
preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.70/03.08.2006, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.220/2007, modificată şi completată 
prin Instrucţiunea nr.6/2007. 
 
1. Art.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., indiferent de 
forma de organizare şi tipul de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să 
depună un exemplar al raportării contabile semestriale la C.N.V.M. şi un exemplar 
la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.” 
 
2. La art.3, alin.(3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
„(3) Contul de profit şi pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a 
cheltuielilor efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau 
pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de 
verificare întocmită la sfârşitul perioadei de raportare. 
    Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt 
cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare. 
    Entităţile înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 14, 
"Salarii", respectiv la rândul 24, "Salarii", pentru societăţile de investiţii financiare, 
după caz, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând se va 
cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza 
prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu 
modificările ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 
30 din formularul "Date informative" (cod 30). 
(4) În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02, coloana 1, entităţile 
care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. 
La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de 
raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte 
normative”. 
 
3. Art.4 alin.(1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
“(1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, 
cuprinzând şi numele în clar al acestora. 
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    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile 
semestriale se completează astfel: 
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să 
îndeplinească această funcţie, potrivit legii; 
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 
    (2) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile 
revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să 
îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în 
care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat 
cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru 
conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale. 
Alin.(4) - (5) vor fi renumerotate corespunzător. 
 
4. La art.5, alin.(3) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„(3) „Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M completează 
codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din 
Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizările ulterioare. 
În cazul în care unitatea desfăşoară mai multe activităţi, se va trece codul activităţii 
preponderente, care defineşte profilul unităţii (respectiv codul clasei CAEN al 
activităţii preponderente).” 
 
5. La art.6, alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„(2) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M vor depune la 
registratura C.N.V.M şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, după caz, atât pe suport magnetic cât şi pe suport hârtie: raportările 
contabile semestriale, codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum 
şi balanţa de verificare a conturilor sintetice. 
Raportările menţionate anterior vor fi semnate şi ştampilate conform legii.” 
 
6. Formularul „Date informative” (cod 30) prevăzut în anexa 2 la instrucţiune se 
modifică prin eliminarea poziţiei V „Obligaţii amânate la plată conform 
prevederilor art.3 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.37/2004 
privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidenţiate în conturi 
extrabilanţiere”, respectiv a rd.30 şi rd.31. 
Rândurile 32-35 vor fi renumerotate corespunzător. 
 
7. La sfârşitul fiecărui formular din cadrul raportărilor contabile semestriale (cod 
10, respectiv cod 20, cod 30) la întocmire şi semnare se va completa astfel: 
„ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele _______        Numele şi prenumele1 _______ 

                                                 
1 Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. 
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Semnătura ______________           Calitatea2________________ 
                                                           Semnătura ________________ 
Ştampila unităţii                              Nr. de înregistrare în organismul profesional” 
 
8. În cuprinsul Instrucţiunii referirile cu privire la: 
- „Ministerul Finanţelor Publice” se vor citi ca referiri la „Ministerul Economiei şi 
Finanţelor”; 
- „agenţi economici” se vor citi ca referiri la „operatori economici”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel: 
- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau 
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România, potrivit legii 


