ANEXA Nr. 1
Modificări şi completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a
României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare
1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. (1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a
situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale băncilor, persoane juridice
române, organizaţiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ,
băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, sucursalelor din
străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de
credit, precum şi regulile de înregistrare în contabilitatea instituţiilor de credit a operaţiunilor
economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, precizări privind
documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a
acestora.
(2) Prevederile IFRS se aplică la recunoaşterea, clasificarea, evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a
operaţiunilor economico - financiare efectuate de instituţiile de credit, precum şi la prezentarea şi
descrierea elementelor şi operaţiunilor reflectate în situaţiile financiare."
2. După punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 551 cu următorul cuprins:
"551. Activele şi datoriile financiare înregistrate în clasa 1 sunt evaluate la cost amortizat, în
conformitate cu prevederile IFRS aplicabile."
3. Punctul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"64. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente,
depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate
şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste
de credit din cadrul reţelei". Activele financiare din operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit
din cadrul aceleiaşi reţele, precum şi dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează
restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost
depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 1781 "Active financiare restante",
cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt
depreciate, se evidenţiază în contul 1782 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 1783 "Active financiare
depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se
evidenţiază în contul 1784 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială"."
4. Punctul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"66. Activele financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, precum şi dobânzile şi sumele de
amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate
pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul
181 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 182 "Active financiare pentru
care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în
contul 183 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 184 "Active financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială"."
5. Punctul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"67. (1) Ajustările pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi
interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistrează în conturi distincte în

funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile (individual sau colectiv) şi în funcţie de stadiile
de depreciere.
(2) Ajustările pentru pierderi aşteptate se analizează şi se regularizează periodic, precum şi la
derecunoaşterea activelor financiare şi la reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile
acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru pierderi aşteptate, astfel:
a) prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării pierderilor aşteptate;
b) prin creditul conturilor de venituri când ajustările pentru pierderi aşteptate trebuie diminuate sau
anulate, respectiv când se constată o scădere sau anularea valorii pierderilor aşteptate aferente
activelor financiare;
c) când are loc derecunoaşterea activelor financiare sau reducerea directă a valorii activelor financiare
nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru pierderi aşteptate, conturile de ajustări
pentru pierderi aşteptate constituite anterior se închid prin creditul conturilor în care sunt evidenţiate
activele respective.
(3) Veniturile din dobânzi, calculate prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a
creanţelor depreciate din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (înainte de deducerea ajustărilor
pentru pierderi aşteptate) se înregistrează în contul 7018 "Dobânzi din active financiare depreciate".
(4) Ulterior recunoaşterii pierderilor aşteptate aferente creanţelor depreciate din operaţiuni de
trezorerie şi interbancare, în condiţiile în care valoarea estimată a fluxurilor de trezorerie viitoare nu se
modifică, determinarea veniturilor din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea
contabilă a activului financiar (după deducerea ajustărilor pentru pierderi aşteptate) face necesară
ajustarea veniturilor din dobânzi înregistrate potrivit alin.(3) cu diferenţa dintre acestea şi veniturile din
dobânzi calculate în condiţiile deprecierii activului. Această ajustare se înregistrează în contul 6617
"Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate" în contrapartidă cu
contul de ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate. Veniturile din dobânzi aferente
creanţelor depreciate, prezentate în situaţiile financiare, sunt date de diferenţa dintre veniturile din
dobânzi corespunzătoare înregistrate în contul 7018 "Dobânzi din active financiare depreciate" şi sumele
înregistrate în contul 6617 "Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor
depreciate". "
6. La punctul 67, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul activelor financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, diferenţa dintre
valoarea contractuală a acestora şi valoarea la care trebuie recunoscute iniţial în contabilitate, se
înregistrează în conturile de "Alte ajustări". Conturile de "Alte ajustări" se închid la derecunoaşterea
activelor financiare aferente în contrapartidă cu conturile în care sunt evidenţiate respectivele active
financiare şi cu conturile de "Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate
la recunoaşterea iniţială", după caz."
7. Punctul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"68. În situaţia executării silite a creanţelor aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare,
numerarul încasat şi titlurile intrate în posesia instituţiei de credit sunt înregistrate în conturile de
trezorerie şi, respectiv, în conturile corespunzătoare de titluri, în contrapartidă cu conturile de creanţe
aferente (la nivelul sumelor cuvenite instituţiei de credit) şi contul 3566 "Alţi creditori diverşi" (pentru
eventuala diferenţă de restituit), iar câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii
creanţelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" sau 668 "Pierderi din
creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", după caz. Totodată conturile de ajustări
pentru pierderi aşteptate constituite anterior executării silite se închid potrivit pct.67 alin.(2) lit.c).
Contabilizarea ulterioară a respectivelor titluri se realizează potrivit regulilor specifice categoriei în care
au fost încadrate. Pentru celelalte categorii de bunuri, se vor avea în vedere dispoziţiile pct.116 din
prezentele reglementări."
8. După punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 681 cu următorul cuprins:

"681. Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate,
aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe
neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", analitic distinct."
9. După punctul 70 se introduce un nou punct, punctul 701 cu următorul cuprins:
"701. Activele şi datoriile financiare înregistrate în clasa 2 sunt evaluate la cost amortizat, în
conformitate cu prevederile IFRS aplicabile."
10. Punctul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"73. În conturile de creanţe comerciale se înregistrează creanţele clienţilor şi ale instituţiilor de credit
finanţate de către instituţia de credit, sub forma operaţiunilor de scontare, factoring, forfetare şi alte
creanţe comerciale, dacă respectivele active financiare sunt evaluate la cost amortizat. Creanţele de
acest tip clasificate în alte categorii de active financiare se înregistrează în conturile corespunzătoare din
grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare"."
11. Punctul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"90. Activele financiare din operaţiuni cu clientela, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente,
care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi
nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 281 "Active financiare
restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt
depreciate, se evidenţiază în contul 282 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 283 "Active financiare
depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se
evidenţiază în contul 284 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială". Creanţele comerciale,
inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în
vederea determinării pierderilor aşteptate, se evidenţiază în contul 285 "Creanţe comerciale - abordarea
simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării."
12. Punctul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Activele şi datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (incluzând
activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării, activele şi datoriile financiare
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi activele financiare evaluate
obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea
tranzacţionării), activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi
instrumentele de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în contabilitate cu ajutorul
conturilor din grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare", cu excepţia instrumentelor
derivate, care se înregistrează în conturile deschise în cadrul grupei 31 "Instrumente derivate" şi a
titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, care sunt
înregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 "Active imobilizate".
(2) Activele financiare evaluate la cost amortizat, altele decât instrumentele de datorie la cost
amortizat prevăzute la alin.(1), se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de credite,
depozite constituite şi alte creanţe prevăzute de Planul de conturi la grupa 35 "Debitori şi creditori" şi la
clasele 1, 2 şi 4.
(3) Datoriile financiare evaluate la cost amortizat se înregistrează cu ajutorul conturilor
corespunzătoare de împrumuturi, depozite primite şi alte datorii prevăzute de Planul de conturi la
clasele 1, 2, 3 şi 4.
(4) În conturile de active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit
sau pierdere sunt evidenţiate instrumentele financiare astfel clasificate de către instituţia de credit,
altele decât instrumentele financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi activele financiare evaluate
obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere."
13. La punctul 94, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(1) Costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de active şi datorii financiare evaluate la
valoarea justă prin profit sau pierdere (active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi,
respectiv, active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât
cele deţinute în vederea tranzacţionării) sunt înregistrate în contul 60313 "Costuri de tranzacţionare",
60323 "Costuri de tranzacţionare", respectiv 60352 "Costuri de tranzacţionare"."
14. La punctul 95, alineatele (1), (4) - (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"95. (1) În situaţia aplicării contabilităţii la data decontării, activele financiare evaluate la valoarea
justă prin alte elemente ale rezultatului global ce urmează a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului
în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit". Diferenţele din evaluare constatate până în
momentul decontării se înregistrează în 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara
bilanţului", în contrapartidă cu contul 5221 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente
instrumentelor de capitaluri proprii" sau 5222 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente
instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", după caz.
..........
(4) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 5221 "Diferenţe din
modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii" sau 5222 "Diferenţe din
modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", după caz.
(5) Pierderile aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global, altele decât instrumentele de capitaluri proprii, se înregistrează în contul 5223
"Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", în corespondenţă (i)
fie cu contul 66311 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea
justă prin alte elemente ale rezultatului global", pentru recunoaşterea unei scăderi a valorii juste,
asociată unei pierderi din depreciere, (ii) fie cu contul 76311 "Venituri din reluarea pierderilor aşteptate
aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", pentru
recunoaşterea unei creşteri a valorii juste, asociată cu reluarea unei pierderi din depreciere.
(6) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global, reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare
(nete de deprecierile cumulate, după caz), evidenţiate anterior în contul 5222 "Diferenţe din
modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor" şi respectiv în
contul 5223 "Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", se
înregistrează în contul 70336 "Câştiguri din cesiune", respectiv 6033 "Pierderi din cesiunea activelor
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global"."
15. La punctul 96, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustărilor pentru pierderi aşteptate aferente
instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în conturile corespunzătoare din
cadrul contului 391 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost
amortizat", în contrapartidă cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzătoare sau, în situaţia
derecunoaşterii, în contrapartidă cu contul în care sunt evidenţiate activele respective."
16. Punctul 97 se abrogă.
17. La punctul 116, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"116. (1) Bunurile mobile şi imobile, altele decât titlurile şi numerarul, care urmare a executării silite a
creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar au intrat în posesia instituţiei de credit sunt
evidenţiate în contul 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzării" (analitice distincte pentru clasele de
conturi în care au fost înregistrate creanţele aferente), în contrapartidă cu conturile de creanţe (la
nivelul sumelor cuvenite instituţiei de credit) şi contul 3566 "Alţi creditori diverşi" (pentru eventuala
diferenţă de restituit), iar câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii creanţelor se

înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" sau 668 "Pierderi din creanţe
neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", după caz.
(2) Pentru bunurile destinate vânzării, preţul vânzării se înregistrează în contul 7495 "Venituri privind
bunurile mobile şi imobile provenite din stingerea creanţelor", iar respectivul activ este scos din
evidenţă prin creditarea contului 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzării" în contrapartidă cu
contul 6497 "Alte cheltuieli diverse din exploatare"."
18. La punctul 116, după alineatul (1) se introduc două alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul
cuprins:
"(11) Bunurile imobile care au intrat în posesia instituţiei de credit ca urmare a operaţiunilor de dare în
plată sunt evidenţiate în contul 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzării" (analitice distincte) în
contrapartidă cu conturile de credite, iar câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii
creditelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" sau 668 "Pierderi din
creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", după caz.
(12) În situaţiile prevăzute la alineatele (1) şi (11), conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate
constituite anterior se închid potrivit pct.67 alin.(2) lit.c)."
19. La punctul 119, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării (inclusiv cele care au intrat în posesia
instituţiei de credit ca urmare a stingerii creanţelor, respectiv a executării silite a creanţelor, a rezilierii
contractelor de leasing financiar, a operaţiunilor de dare în plată sau a altor operaţiuni similare) şi care
ulterior îşi schimbă destinaţia, încadrându-se în categoria imobilizărilor, în contabilitate se înregistrează
un transfer de la stocuri în conturile de imobilizări."
20. Punctul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"123. Titlurile, alte active financiare, creanţele din operaţiuni diverse şi activele aferente unui
contract, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care
nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 381 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul
382 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la
data raportării se evidenţiază în contul 383 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care
au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 384 "Active financiare
depreciate la recunoaşterea iniţială". Activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile şi sumele de
amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor
aşteptate, se evidenţiază în contul 385 "Active aferente unui contract - abordarea simplificată",
indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării."
21. La punctul 124, alineatele (1) - (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"124. (1) Ajustările pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract se constituie/regularizează similar prevederilor pct.67."
(2) Constituirea, regularizarea şi reluarea pierderilor aşteptate aferente activelor financiare evaluate la
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, a ajustărilor pentru pierderi aşteptate aferente
instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat şi a ajustărilor pentru depreciere aferente
stocurilor se înregistrează potrivit pct.95 alin.(5), pct.96 alin.(3) şi, respectiv, pct.120 alin.(3)."
22. Punctul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"137. Activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din
operaţiuni de leasing financiar), inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează
restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost
depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 481 "Active financiare restante",
cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt
depreciate, se evidenţiază în contul 482 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut

semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 483 "Active financiare
depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se
evidenţiază în contul 484 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială". Creanţele din
operaţiuni de leasing financiar, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică
abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, se evidenţiază în contul 485
"Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt
depreciate la data raportării."
23. La punctul 140, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Prima de fuziune se înregistrează de instituţia de credit absorbantă ca diferenţă între valoarea
aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante. "
24. La punctul 144, literele b) -c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) diferenţe din modificarea valorii juste şi deprecieri cumulate aferente activelor financiare evaluate
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
c) diferenţe privind contabilitatea de acoperire;"
25. La punctul 144, după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:
"g1) diferenţele din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor
financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;"
26. La punctul 148, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte
ajustări (cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie
şi interbancare şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din
operaţiuni cu clientela şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări; cheltuieli cu
ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări; cheltuieli cu
provizioane; pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate);"
27. La punctul 150, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi
alte ajustări (venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de
trezorerie şi interbancare şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi
aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări;
venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări;
venituri din provizioane şi venituri din recuperări de creanţe);"
28. La punctul 164, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"164. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanţiile financiare
date şi alte angajamente date pentru care au fost constituite provizioane, altele decât provizioanele
pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni."
29. La punctul 175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"175. (1) La finele fiecărei luni, instituţiile de credit au obligaţia să evalueze elementele exprimate în
valută, din bilanţ şi în afara bilanţului, în funcţie de natura acestora, prin utilizarea cursului de schimb al
pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.
Instituţiile de credit pot opta pentru efectuarea evaluării în cursul lunii a elementelor exprimate în
valută, situaţie în care se va utiliza cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României, fie din ziua efectuării evaluării, fie din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare. "
30. La punctul 175, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Instituţiile de credit trebuie să fie consecvente în aplicarea prevederilor de la alin. (1). "
31. La punctul 175, alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) diferenţele aferente elementelor nemonetare, exprimate în valută, evidenţiate la cost (titlurile de
participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, evaluate la cost) sunt
înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor în care sunt evidenţiate
respectivele elemente în valută;"
32. La punctul 184, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) în funcţie de scopul utilizării: instrumente deţinute în vederea tranzacţionării, instrumente de
acoperire a valorii juste şi instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie. În categoria
instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionării se includ şi instrumentele derivate care sunt
deţinute pentru scopuri de acoperire dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea regulilor
specifice contabilităţii de acoperire, precum şi instrumentele derivate pe riscul de credit care sunt
deţinute pentru scopuri de acoperire prin utilizarea opţiunii valorii juste."
33. La punctul 193, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"193. (1) Operaţiunile de acoperire a valorii juste sunt înregistrate în contabilitate astfel:
a) modificările de valoare justă aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de
acoperire sunt înregistrate în contul 60751 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste"
sau 70751 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste", după caz. Modificările de
valoare justă aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a instrumentelor
de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate
în contul 5232 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii".
Câştigurile sau pierderile aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate sunt
înregistrate în contul 6061 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută" sau
7061 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută", după caz;
b) modificările de valoare justă ale elementului acoperit, atribuite riscului acoperit, sunt recunoscute
în contul 60753 "Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii
juste" sau 70753 "Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a
valorii juste", după caz. Modificările de valoare justă aferente instrumentelor de capitaluri proprii
acoperite care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate
în contul 5233 "Diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite"."
34. La punctul 194, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"194. Operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie sunt contabilizate astfel:
a) modificările de valoare justă ale instrumentului de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii
de acoperire, sunt înregistrate în contul 5231 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor
de trezorerie (partea eficientă)", ca diferenţe din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de
trezorerie, iar diferenţele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părţii ineficiente a
operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în conturile 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire
a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)" sau 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a
fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)", după caz;"
35. La punctul 198, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (B). În general,
conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar
conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor
proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare (ajustări pentru depreciere, ajustări pentru
pierderi aşteptate şi amortizări).
36. Punctul 202 cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se
completează, după cum urmează:
a) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 17 "Operaţiuni între
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", la contul 178 "Active financiare restante şi active

financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", se
introduc două conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere:
" B 1783 - Active financiare depreciate la data raportării
A 17831 - Active financiare depreciate la data raportării
B 17837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
B 1784 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
A 17841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
B 17847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat".
b) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", la grupa 18 "Active
financiare restante şi active financiare depreciate", se introduc două conturi sintetice de gradul I, cu
următoarea detaliere:
"B 183 - Active financiare depreciate la data raportării
A 1831 - Active financiare depreciate la data raportării
B 1837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 18371 - Creanţe ataşate
B 18372 - Sume de amortizat
B 184 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
A 1841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
B 1847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 18471 - Creanţe ataşate
B 18472 - Sume de amortizat".
c) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", denumirea grupei 19
"Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se
modifică şi devine 19 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie
şi interbancare şi alte ajustări";
d) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări",
denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 191 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la
nivel individual" se modifică şi devine:
"B 191 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual";
e) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări", la
contul 191 "Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual" se introduc trei conturi
sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere:
"P 1911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 1912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 19121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 19122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
B 1913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială".
f) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări",
denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 192 "Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul
grupurilor de active financiare" se modifică şi devine:
"B 192 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv";
g) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări", la

contul 192 "Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv" se introduc trei conturi sintetice
de gradul II, cu următoarea detaliere:
"P 1921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 1922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 19221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 19222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
B 1923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială";
h) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări", contul
193 "Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se elimină;
i) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 26 "Valori de recuperat şi alte sume datorate", la
contul 262 "Alte sume datorate" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
"P 2622 - Avansuri primite de la clienţi";
j) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", la grupa 28 "Active financiare restante şi active financiare
depreciate", se introduc trei conturi sintetice de gradul I, cu următoarea detaliere:
"B 283 - Active financiare depreciate la data raportării
A 2831 - Active financiare depreciate la data raportării
B 2837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 28371 - Creanţe ataşate
B 28372 - Sume de amortizat
B 284 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
A 2841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
B 2847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 28471 - Creanţe ataşate
B 28472 - Sume de amortizat
B 285 - Creanţe comerciale - abordarea simplificată
A 2851 - Creanţe comerciale
B 2857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 28571 - Creanţe ataşate
B 28572 - Sume de amortizat".
k) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", denumirea grupei 29 "Ajustări pentru deprecierea
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 29 "Ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări";
l) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 291
"Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine:
"B 291 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual";
m) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", la contul 291 "Ajustări pentru pierderi aşteptate
calculate la nivel individual" se introduc trei conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere:
"P 2911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 2912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 29121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 29122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
P 29123 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată

B 2913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială".
n) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 292
"Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine:
"B 292 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv";
o) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", la contul 292 "Ajustări pentru pierderi aşteptate
calculate la nivel colectiv" se introduc trei conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere:
"P 2921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 2922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 29221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 29222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
P 29223 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată
B 2923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială";
p) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", contul 293 "Ajustări colective pentru pierderi
generate dar neidentificate" se elimină;
q) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare", la contul 304 "Instrumente de datorie la cost amortizat", contul 3042 "Credite
şi creanţe" se elimină1;
1
Creditele şi creanţele reflectate în contul sintetic de gradul II 3042 "Credite si Creanţe - Investiţii
păstrate până la scadenţă se vor transpune în conturile de credite şi creanţe din clasele 1 şi 2, dacă sunt
evaluate la cost amortizat sau în celelalte conturi din grupa 30, dacă sunt evaluate la valoarea justă.
r) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare", denumirea contului 305 "Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost" se
modifică şi devine 305 "Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere";
s) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare", la contul 305 "Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit
sau pierdere", se introduc trei conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
"A 3051 - Instrumente de capitaluri proprii
A 3052 - Instrumente de datorie
A 3053 - Credite şi creanţe"
t) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", la grupa 38 "Active financiare restante
şi active financiare depreciate", se introduc trei conturi sintetice de gradul I, cu următoarea detaliere:
"B 383 - Active financiare depreciate la data raportării
A 3831 - Active financiare depreciate la data raportării
B 3837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 38371 - Creanţe ataşate
B 38372 - Sume de amortizat
B 384 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
A 3841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
B 3847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 38471 - Creanţe ataşate
B 38472 - Sume de amortizat

B 385 - Active aferente unui contract - abordarea simplificată
A 3851 - Active aferente unui contract
B 3857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 38571 - Creanţe ataşate
B 38572 - Sume de amortizat".
u) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", denumirea grupei 39 "Ajustări pentru
depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi devine 39
"Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor
aferente unui contract şi alte ajustări";
v) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 391 "Ajustări pentru deprecierea titlurilor şi altor
active financiare" se modifică şi devine:
"B 391 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat";
w) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3911 "Ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă
sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe" se modifică şi devine 3911 "Pierderi aşteptate pe următoarele
12 luni";
x) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", la contul 3911 "Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", conturile 39111 "Ajustări pentru
deprecierea instrumentelor de datorie" şi 39112 "Ajustări pentru deprecierea creditelor şi creanţelor" se
elimină;
y) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3912 "Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii
evaluate la cost" se modifică şi devine 3912 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă";
z) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", la contul 3912 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se introduc două conturi sintetice de
gradul III, după cum urmează:
"P 39121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 39122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării".
aa) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", la contul 391 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost
amortizat" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
"B 3913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială".
bb) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte
ajustări" se modifică şi devine 392 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni
diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări";
cc) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte

ajustări", denumirea contului 3921 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual"
se modifică şi devine 3921 "Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
dd) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3922 "Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active
financiare" se modifică şi devine 3922 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă";
ee) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", la contul 3922 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se introduc trei conturi sintetice de
gradul III, după cum urmează:
"P 39221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 39222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
P 39223 - Pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată";
ff) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 3923 "Ajustări colective pentru pierderi generate
dar neidentificate" se modifică şi devine:
"B 3923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială";
gg) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 48 "Active financiare restante şi active financiare
depreciate", se introduc trei conturi sintetice de gradul I, cu următoarea detaliere:
"B 483 - Active financiare depreciate la data raportării
A 4831 - Active financiare depreciate la data raportării
B 4837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 48371 - Creanţe ataşate
B 48372 - Sume de amortizat
B 484 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
A 4841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
B 4847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 48471 - Creanţe ataşate
B 48472 - Sume de amortizat
B 485 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată
A 4851 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
B 4857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 48571 - Creanţe ataşate
B 48572 - Sume de amortizat".
hh) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor
imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări";
ii) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 493 "Ajustări pentru deprecierea
creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 493 "Ajustări
pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel
individual, şi alte ajustări";
jj) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4931 "Ajustări specifice pentru

deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 4931 "Pierderi aşteptate pe următoarele
12 luni";
kk) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4932 "Ajustări pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 4932 "Pierderi aşteptate pe
durata de viaţă";
ll) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul 4932 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se
introduc trei conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:
"P 49321 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 49322 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
P 49323 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea
simplificată";
mm) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 4933
"Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine:
"B 4933 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială";
nn) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 494 "Ajustări pentru deprecierea
creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 494 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv";
oo) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4941 "Ajustări specifice pentru
deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 4941 "Pierderi aşteptate pe următoarele
12 luni";
pp) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4942 "Ajustări pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 4942 "Pierderi aşteptate pe
durata de viaţă";
qq) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul 4942 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se
introduc trei conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:
"P 49421 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 49422 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
P 49423 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea
simplificată";
rr) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 4943
"Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine:
"B 4943 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială";
ss) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul 494 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv", conturile 4947 "Ajustări pentru
dobânzi aferente creanţelor depreciate" şi 4949 "Alte ajustări" se elimină;

tt) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", se introduc două conturi sintetice de gradul I, cu
următoarea detaliere:
"B 495 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel
individual, şi alte ajustări
P 4951 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 4952 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 49521 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 49522 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
B 4953 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială
P 4957 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
B 4959 - Alte ajustări
B 496 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel
colectiv
P 4961 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 4962 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 49621 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 49622 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
B 4963 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială";
uu) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 51 "Prime de capital şi
rezerve", funcţiunea contului 5112 "Prime de fuziune" se modifică după cum urmează:
"P 5112 - Prime de fuziune";
vv) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", denumirea contului 522 " Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare
disponibile în vederea vânzării" se modifică şi devine 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste, nete
de deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global";
ww) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", la contul 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste, nete de deprecieri cumulate, aferente
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" se introduc trei
conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere:
"B 5221 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii
B 5222 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi
creanţelor
B 5223 - Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor
P 52231 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 52232 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
P 52233 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
B 52234 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială";
xx) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", denumirea contului 523 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
(partea eficientă)" se modifică şi devine 523 "Diferenţe privind contabilitatea de acoperire";

yy) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", la contul 523 "Diferenţe privind contabilitatea de acoperire" se introduc patru conturi sintetice
de gradul II, cu următoarea detaliere:
"B 5231 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)
B 5232 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii
B 5233 - Diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite
B 5234 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire (elemente nedesemnate)";
zz) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", la grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", se introduce un cont sintetic de gradul I după cum urmează:
"B 528 - Diferenţe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor
financiare";
aaa) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", la contul 529 "Alte conturi de capitaluri proprii" se introduc două conturi sintetice de gradul II
cu următoarea detaliere:
"A 5291 - Alte elemente de capitaluri proprii rezultate în urma fuziunii
B 5292 - Alte conturi de capitaluri proprii";
bbb) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 55 "Provizioane", la contul
551 "Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date" se
introduc cinci conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere:
"P 5511 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel individual
P 55111 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 55112 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 5512 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel colectiv
P 55121 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 55122 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 5513 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel individual
P 55131 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 55132 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 5514 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel colectiv
P 55141 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
P 55142 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
P 5515 - Provizioane pentru alte angajamente date";
ccc) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 6035
"Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost" se modifică şi devine 6035
"Pierderi aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere";
ddd) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", la contul 6035 "Pierderi
aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere" se introduc
două conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:
"A 60351 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă
prin profit sau pierdere
A 60352 - Costuri de tranzacţionare";
eee) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", se modifică şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru
depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări";
fff) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru
deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se modifică şi devine

661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi
interbancare şi alte ajustări";
ggg) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6611 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 6611 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
hhh) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6612 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
6612 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ";
iii) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6613 "Cheltuieli cu ajustări
colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 6613 "Cheltuieli cu ajustări
pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
jjj) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se introduce
un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
"A 6615 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială";
kkk) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 662 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine
662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte
ajustări";
lll) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6621 "Cheltuieli cu ajustări
specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 6621 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
mmm) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6622 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
6622 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ";
nnn) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6623 "Cheltuieli cu
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 6623 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
ooo) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduc două
conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
"A 6624 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea
simplificată
A 6625 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială";

ppp) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 663 "Cheltuieli cu
ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi
devine 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor
diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări";
qqq) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6631 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare" se modifică şi devine 6631 "Cheltuieli cu
pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat";
rrr) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66311 "Cheltuieli cu
deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se modifică şi devine 66311 "Cheltuieli
cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global";
sss) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66312 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi
creanţe" se modifică şi devine 66312 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
instrumentelor de datorie la cost amortizat";
ttt) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", contul 66313 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea
instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost" se elimină;
uuu) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6632 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi devine 6632
"Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract şi alte ajustări";
vvv) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66321 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 66321 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui
contract";
www) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", conturile 66322 "Cheltuieli cu ajustări
pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" şi 66323 "Cheltuieli cu ajustări
colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se elimină;
xxx) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
"A 66324 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract abordarea simplificată";
yyy) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 664 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 664 "Cheltuieli cu
ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări";

zzz) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6643 "Cheltuieli cu
ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi
devine 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de
leasing financiar şi alte ajustări";
aaaa) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66431 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 66431 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
bbbb) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66432 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
66432 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ";
cccc) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66433 "Cheltuieli cu
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 66433 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
dddd) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se introduc
două conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:
"A 66434 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de
leasing financiar - abordarea simplificată
A 66435 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială";
eeee) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6644 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi
devine 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi
alte ajustări";
ffff) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66441 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 66441 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
gggg) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66442 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
66442 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ";
hhhh) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66443 "Cheltuieli cu
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 66443 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
iiii) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de
gradul III, după cum urmează:

"A 66445 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială";
jjjj) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 668 "Pierderi din creanţe
neacoperite cu ajustări pentru depreciere" se modifică şi devine 668 "Pierderi din creanţe neacoperite
cu ajustări pentru pierderi aşteptate";
kkkk) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea
contului 7035 "Venituri aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost" se modifică şi
devine 7035 "Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea
justă prin profit sau pierdere";
llll) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 7035
"Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit
sau pierdere", conturile 70351 "Dividende şi venituri asimilate" şi 70352 "Câştiguri din cesiune" se
elimină;
mmmm) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 74 "Venituri diverse de exploatare", denumirea contului
7495 "Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor" se modifică şi devine 7495
"Venituri privind bunurile mobile şi imobile provenite din stingerea creanţelor";
nnnn) în cadrul Clasei 7 "Venituri", denumirea grupei 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", se modifică şi devine 76 "Venituri din ajustări pentru
depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări";
oooo) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 761 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se
modifică şi devine 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni
de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări";
pppp) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7611 "Venituri din
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 7611 "Venituri
din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
qqqq) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7612 "Venituri din
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
7612 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ";
rrrr) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7613 "Venituri din ajustări
colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 7613 "Venituri din ajustări
pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
ssss) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se introduce
un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
"P 7615 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială";
tttt) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 762 "Venituri din ajustări pentru
deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 762 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări";

uuuu) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7621 "Venituri din
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 7621 "Venituri
din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
vvvv) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7622 "Venituri din
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
7622 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ";
wwww) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7623 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 7623 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
xxxx) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduc două conturi
sintetice de gradul II, după cum urmează:
"P 7624 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea
simplificată
P 7625 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială";
yyyy) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 763 "Venituri din
ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi
devine 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor
diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări";
zzzz) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7631 "Venituri din ajustări
pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare" se modifică şi devine 7631 "Venituri din pierderi
aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului
global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat";
aaaaa) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76311 "Venituri din
reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se modifică şi devine 76311
"Venituri din reluarea pierderilor aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global";
bbbbb) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76312 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi
creanţe" se modifică şi devine 76312 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
instrumentelor de datorie la cost amortizat";
ccccc) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7632 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi devine 7632
"Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract şi alte ajustări";
ddddd) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76321 "Venituri din

ajustări specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine
76321 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi
activelor aferente unui contract";
eeeee) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", conturile 76322 "Venituri din ajustări
constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" şi 76323 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se elimină;
fffff) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 7632 "Venituri din ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se
introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
"P 76324 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract abordarea simplificată";
ggggg) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 764 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 764 "Venituri din
ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări";
hhhhh) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7643 "Venituri din
ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi
devine 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing
financiar şi alte ajustări";
iiiii) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76431 "Venituri din ajustări
specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 76431 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
jjjjj) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76432 "Venituri din ajustări
pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 76432
"Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ";
kkkkk) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76433 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 76433 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
lllll) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se introduc două conturi
sintetice de gradul III, după cum urmează:
"P 76434 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing
financiar - abordarea simplificată
P 76435 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială";
mmmmm) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7644 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi
devine 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi
alte ajustări";

nnnnn) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76441 "Venituri din
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 76441 "Venituri
din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni";
ooooo) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76442 "Venituri din
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
76442 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ";
ppppp) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76443 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 76443 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării";
qqqqq) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 7644 "Venituri din ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic
de gradul III, după cum urmează:
"P 76445 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială".
37. Punctul 204 cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor
de credit se modifică şi se completează după cum urmează:
a) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 17 "Operaţiuni între
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", la contul 178 "Active financiare restante şi active
financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", se
introduc două conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"1783 - Active financiare depreciate la data raportării
17831 - Active financiare depreciate la data raportării
17837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
1784 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
17841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
17847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
17831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operaţiunilor cu organizaţiile
cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
17837
- dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
reţelei depreciate la data raportării;
- alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor depreciate la data raportării, privind
operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la
determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
17841 - active financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor cu
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
17847
- dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
reţelei, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
- alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor depreciate la momentul recunoaşterii
iniţiale privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în
vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."

b) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", la grupa 18 "Active
financiare restante şi active financiare depreciate", se introduc două conturi sintetice de gradul I, cu
următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"183 - Active financiare depreciate la data raportării
1831 - Active financiare depreciate la data raportării
1837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
18371 - Creanţe ataşate
18372 - Sume de amortizat
184 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
1841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
1847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
18471 - Creanţe ataşate
18472 - Sume de amortizat
1831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operaţiunilor de trezorerie şi
interbancare;
18371 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la
data raportării;
18372 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi
interbancare depreciate la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a
dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
1841 - active financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor de
trezorerie şi interbancare;
18471 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la
momentul recunoaşterii iniţiale;
18472 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi
interbancare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea
ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."
c) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", denumirea grupei 19
"Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se
modifică şi devine 19 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie
şi interbancare şi alte ajustări";
d) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări",
denumirea contului 191 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică
şi devine 191 "Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual", iar conţinutul acestuia se
elimină;
e) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări", la
contul 191 "Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual" se introduc trei conturi
sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"1911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
1912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
19121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
19122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
1913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială

1911 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;
19121 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
19122 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării;
1913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel
individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la
momentul recunoaşterii iniţiale;"
f) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări",
denumirea contului 192 "Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare"
se modifică şi devine 192 "Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv", iar conţinutul
acestuia se elimină;
g) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări", la
contul 192 "Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv" se introduc trei conturi sintetice
de gradul II, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"1921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
1922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
19221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
19222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
1923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială
1921 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;
19221 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
19222 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării;
1923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv,
aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale;"
h) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări", contul
193 "Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" şi conţinutul acestuia se elimină;
i) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 26 "Valori de recuperat şi alte sume datorate", la
contul 262 "Alte sume datorate" se introduce un cont sintetic de gradul II - 2622 "Avansuri primite de la
clienţi", cu următorul conţinut:
"2622 - sume încasate în avans de la clienţi sau de la alte persoane în numele şi în contul clienţilor,
reprezentând contravaloarea ratelor de credit, ce urmează a fi decontate la data scadenţei, în situaţia în
care clienţii nu au conturi curente deschise la instituţiile de credit;
j) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", la grupa 28 "Active financiare restante şi active financiare
depreciate", se introduc trei conturi sintetice de gradul I, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
" 283 - Active financiare depreciate la data raportării

2831 - Active financiare depreciate la data raportării
2837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
28371 - Creanţe ataşate
28372 - Sume de amortizat
284 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
2841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
2847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
28471 - Creanţe ataşate
28472 - Sume de amortizat
285 - Creanţe comerciale - abordarea simplificată
2851 - Creanţe comerciale
2857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
28571 - Creanţe ataşate
28572 - Sume de amortizat
2831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operaţiunilor cu clientela;
28371 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28372 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela depreciate
la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt
amortizate prin metoda dobânzii efective;
2841 - active financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor cu
clientela;
28471 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale;
28472 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela depreciate
la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi
care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
2851 - creanţe comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării
pierderilor aşteptate;
28571 - dobânzi aferente creanţelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în
vederea determinării pierderilor aşteptate;
28572 - alte sume privind creanţele comerciale şi/sau dobânzile aferente acestora pentru care se
aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, care sunt avute în vedere la
determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."
k) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", denumirea grupei 29 "Ajustări pentru deprecierea
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 29 "Ajustări pentru pierderi
aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări";
l) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", denumirea contului 291 "Ajustări specifice pentru
deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 291 " Ajustări pentru pierderi aşteptate
calculate la nivel individual", iar conţinutul acestuia se elimină;
m) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", la contul 291 "Ajustări pentru pierderi aşteptate
calculate la nivel individual" se introduc trei conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere şi
următorul conţinut:
"2911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
2912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
29121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ

29122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29123 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată
2913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială
2911 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;
29121 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de
la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
29122 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;
29123 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente
creanţelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor
aşteptate;
2913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel
individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale;"
n) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", denumirea contului 292 "Ajustări pentru
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 292 "Ajustări
pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv", iar conţinutul acestuia se elimină;
o) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", la contul 292 "Ajustări pentru pierderi aşteptate
calculate la nivel colectiv" se introduc trei conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere şi
următorul conţinut:
"2921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
2922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
29221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
29222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29223 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată
2923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială
2921 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;
29221 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de
la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
29222 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;
29223 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente
creanţelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor
aşteptate;
2923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv,
aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul recunoaşterii
iniţiale;"

p) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări", contul 293 "Ajustări colective pentru pierderi
generate dar neidentificate" şi conţinutul acestuia se elimină;
q) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare", la contul 304 "Instrumente de datorie la cost amortizat", contul 3042 "Credite
şi creanţe" şi conţinutul acestuia se elimină;
r) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare", denumirea contului 305 "Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost" se
modifică şi devine 305 "Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere",
iar conţinutul acestuia se elimină;
s) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare", regula de înregistrare în conturi, care urmează după conţinutul contului 305
"Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere", se elimină;
t) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare", la contul 305 "Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit
sau pierdere", se introduc trei conturi sintetice de gradul II - 3051 "Instrumente de capitaluri proprii",
3052 "Instrumente de datorie" şi 3053 " Credite şi creanţe", cu următorul conţinut:
"3051 - instrumente de capitaluri proprii evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere,
altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
3052 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit
sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
3053 - credite şi creanţe evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât
cele deţinute în vederea tranzacţionării."
u) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori",
conţinutul contului 3538 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se modifică şi devine:
"3538 - datoriile şi vărsămintele efectuate către alte organisme publice, potrivit legii (contribuţia
instituţiei de credit pentru constituirea fondului de garantare a depozitelor bancare, fondului de
rezoluţie bancară etc.);"
v) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori",
conţinutul contului 3556 "Alţi debitori diverşi" se modifică şi devine:
"3556
- creanţe aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite
din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate;
- dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare (care rezultă dintr-o
rată negativă a dobânzii efective);
- alte sume de încasat de la debitori diverşi;
w) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori",
conţinutul contului 3566 "Alţi creditori diverşi" se modifică şi devine:
" 3566
- datorii aferente bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele
provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
- sume încasate şi necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate";
- dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare (care rezultă dintr-o rată
negativă a dobânzii efective);
- alte sume datorate creditorilor diverşi;"

x) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 38 "Active financiare restante şi
active financiare depreciate", conţinutul conturilor 3811 "Active financiare restante", 38171 "Creanţe
ataşate" şi 38172 "Sume de amortizat" se modifică şi devine:
"3811 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi
aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
38171 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi
aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
38172 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi
activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe dar
pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la
momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi
care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;"
y) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 38 "Active financiare restante şi
active financiare depreciate", conţinutul conturilor 3821 "Active financiare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ", 38271 "Creanţe ataşate" şi 38272 "Sume de amortizat" se modifică după cum
urmează:
"3821 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială,
dar nu sunt depreciate;
38271 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială,
dar nu sunt depreciate;
38272 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi
activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la
determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."
z) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", la grupa 38 "Active financiare restante
şi active financiare depreciate", se introduc trei conturi sintetice de gradul I, cu următoarea detaliere şi
următorul conţinut:
"383 - Active financiare depreciate la data raportării
3831 - Active financiare depreciate la data raportării
3837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
38371 - Creanţe ataşate
38372 - Sume de amortizat
384 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
3841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
3847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
38471 - Creanţe ataşate
38472 - Sume de amortizat
385 - Active aferente unui contract - abordarea simplificată
3851 - Active aferente unui contract
3857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
38571 - Creanţe ataşate
38572 - Sume de amortizat
3831 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente
unui contract, depreciate la data raportării;

38371 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract, depreciate la data raportării;
38372 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi
activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la data raportării, care
sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda
dobânzii efective;
3841 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente
unui contract, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
38471 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
38472 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi
activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt
amortizate prin metoda dobânzii efective;
3851 - active aferente unui contract pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea
determinării pierderilor aşteptate;
38571 - dobânzi aferente activelor aferente unui contract pentru care se aplică abordarea simplificată
în vederea determinării pierderilor aşteptate;
38572 - alte sume privind activele aferente unui contract şi/sau dobânzile aferente acestora pentru
care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, care sunt avute în
vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."
aa) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", denumirea grupei 39 "Ajustări pentru
depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi devine 39
"Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor
aferente unui contract şi alte ajustări";
bb) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 391 "Ajustări pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare" se
modifică şi devine 391 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost
amortizat", iar conţinutul acestuia se elimină;
cc) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3911 "Ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă
sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe" se modifică şi devine 3911 "Pierderi aşteptate pe următoarele
12 luni" şi va avea următorul conţinut:
"3911 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente instrumentelor de datorie
evaluate la cost amortizat;
dd) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", la contul 3911 "Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", conturile 39111 "Ajustări pentru
deprecierea instrumentelor de datorie" şi 39112 "Ajustări pentru deprecierea creditelor şi creanţelor" se
elimină;
ee) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3912 "Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii
evaluate la cost" se modifică şi devine 3912 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă";
ff) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte

ajustări", la contul 3912 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se introduc două conturi sintetice de
gradul III - 39121 "Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ" şi 39122 "Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", cu
următorul conţinut:
" 39121 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie
evaluate la cost amortizat pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială,
dar nu sunt depreciate;
39122 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie
evaluate la cost amortizat depreciate la data raportării;"
gg) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", la contul 391 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost
amortizat" se introduce un cont sintetic de gradul II - 3913 "Modificări ale pierderilor aşteptate aferente
activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială" cu următorul conţinut:
"3913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă, aferente instrumentelor
de datorie evaluate la cost amortizat depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"
hh) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte
ajustări" se modifică şi devine 392 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni
diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări";
ii) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3921 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual"
se modifică şi devine 3921 "Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se
modifică şi devine:
"3921 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente creanţelor din operaţiuni
diverse şi activelor aferente unui contract;"
jj) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3922 "Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active
financiare" se modifică şi devine 3922 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă", iar conţinutul acestuia se
elimină;
kk) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere
şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", la contul 3922 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se introduc trei conturi sintetice de
gradul III - 39221 "Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ", 39222 "Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării" şi
39223 "Pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată", cu următorul
conţinut:
"39221 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din operaţiuni
diverse şi activelor aferente unui contract pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
39222 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din operaţiuni
diverse şi activelor aferente unui contract depreciate la data raportării;
39223 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă privind activele aferente unui contract
pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;"

ll) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere şi
pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări", denumirea contului 3923 "Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se
modifică şi devine 3923 "Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la
recunoaşterea iniţială", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"3923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din
operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"
mm) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 48 "Active financiare restante şi active financiare
depreciate", conţinutul contului 4821 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ" se modifică după cum urmează:
"4821 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din
operaţiuni de leasing financiar) pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea
iniţială, dar nu sunt depreciate;
nn) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 48 "Active financiare restante şi active financiare
depreciate", se introduc trei conturi sintetice de gradul I, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
" B 483 - Active financiare depreciate la data raportării
A 4831 - Active financiare depreciate la data raportării
B 4837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 48371 - Creanţe ataşate
B 48372 - Sume de amortizat
B 484 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
A 4841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
B 4847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 48471 - Creanţe ataşate
B 48472 - Sume de amortizat
B 485 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată
A 4851 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
B 4857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 48571 - Creanţe ataşate
B 48572 - Sume de amortizat
4831 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din
operaţiuni de leasing financiar) depreciate la data raportării;
48371 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi
creanţele din operaţiuni de leasing financiar) depreciate la data raportării;
48372 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate
şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la data
raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate
prin metoda dobânzii efective;
4841 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din
operaţiuni de leasing financiar) depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
48471 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi
creanţele din operaţiuni de leasing financiar), depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
48472 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate
şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la
momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi
care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
4851 - creanţe din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în
vederea determinării pierderilor aşteptate;

48571 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică
abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
48572 - alte sume privind creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi/sau dobânzile aferente
acestora pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, care
sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda
dobânzii efective."
oo) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor
imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări";
pp) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 493 "Ajustări pentru deprecierea
creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 493 "Ajustări
pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel
individual, şi alte ajustări";
qq) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4931 "Ajustări specifice pentru
deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 4931 "Pierderi aşteptate pe următoarele
12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"4931 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
rr) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4932 "Ajustări pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 4932 "Pierderi aşteptate pe
durata de viaţă", iar conţinutul acestuia se elimină;
ss) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul 4932 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se
introduc trei conturi sintetice de gradul III - 49321 "Pierderi aşteptate aferente activelor financiare
pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", 49322 "Pierderi aşteptate aferente activelor
financiare depreciate la data raportării" şi 49323 "Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni
de leasing financiar - abordarea simplificată", cu următorul conţinut:
" 49321 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
49322 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la data raportării;
49323 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea
determinării pierderilor aşteptate;"
tt) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4933 "Ajustări colective pentru
pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 4933 "Modificări ale pierderilor aşteptate
aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"4933 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel
individual aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la momentul recunoaşterii
iniţiale;"
uu) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 494 "Ajustări pentru deprecierea

creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 494 "Ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv";
vv) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4941 "Ajustări specifice pentru
deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 4941 "Pierderi aşteptate pe următoarele
12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"4941 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
ww) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4942 "Ajustări pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 4942 "Pierderi aşteptate pe
durata de viaţă", iar conţinutul acestuia se elimină;
xx) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul 4942 "Pierderi aşteptate pe durata de viaţă" se
introduc trei conturi sintetice de gradul III - 49421 "Pierderi aşteptate aferente activelor financiare
pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", 49422 "Pierderi aşteptate aferente activelor
financiare depreciate la data raportării" şi 49423 "Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni
de leasing financiar - abordarea simplificată", cu următorul conţinut:
" 49421 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
49422 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la data raportării;
49423 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea
determinării pierderilor aşteptate;"
yy) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 4943 "Ajustări colective pentru
pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 4943 "Modificări ale pierderilor aşteptate
aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"4943 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv
aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"
zz) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul 494 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv", conturile 4947 "Ajustări pentru
dobânzi aferente creanţelor depreciate" şi 4949 "Alte ajustări" şi conţinutul acestora se elimină;
aaa) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate
aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", se introduc două conturi sintetice de gradul I, cu
următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"495 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel
individual, şi alte ajustări
4951 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
4952 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
49521 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
49522 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

4953 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială
4957 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
4959 - Alte ajustări
496 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel
colectiv
4961 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
4962 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
49621 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
49622 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
4963 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială
" 4951 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate;
49521 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
49522 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la data raportării;
4953 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel
individual aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale;
4957 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate,
depreciate;
4959 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe din active imobilizate (care nu pot
fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate, ajustări pentru dobânzi aferente
creanţelor depreciate sau sume de amortizat).
4961 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate;
49621 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
49622 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la data raportării;
4963 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv
aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"
bbb) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 51 "Prime de capital şi
rezerve" conţinutul contului 5112 "Prime de fuziune" se modifică şi devine:
"5112 - diferenţa pozitivă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut
capitalul social al societăţii absorbante;"
ccc) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", denumirea contului 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare
disponibile în vederea vânzării" se modifică şi devine 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste, nete
de deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"522 - diferenţe din modificarea valorii juste, nete de deprecierile cumulate, aferente activelor
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;"

ddd) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", la contul 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste, nete de deprecieri cumulate, aferente
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" se introduc trei
conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"5221 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii
5222 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi
creanţelor
5223 - Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor
52231 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
52232 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut
semnificativ
52233 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
52234 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea
iniţială
5221 - diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
5222 - diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi
creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
52231 - pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi
creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
52232 - pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi
creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
52233 - pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi
creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, depreciate la data
raportării;
52234 - modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie şi
creditelor şi creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, depreciate la
momentul recunoaşterii iniţiale;"
eee) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", denumirea contului 523 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
(partea eficientă)" se modifică şi devine 523 "Diferenţe privind contabilitatea de acoperire", iar
conţinutul acestuia se elimină;
fff) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", la contul 523 "Diferenţe privind contabilitatea de acoperire" se introduc patru conturi sintetice
de gradul II, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"5231 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)
5232 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii
5233 - Diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite
5234 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire (elemente nedesemnate)
5231 - partea eficientă a diferenţelor din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de
trezorerie;
5232 - diferenţe din evaluarea instrumentelor de acoperire a valorii juste a instrumentelor de
capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
5233 - diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite în cadrul unei relaţii de acoperire
a valorii juste, care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
5234 - diferenţe privind elementele nedesemnate ale instrumentelor de acoperire;"

ggg) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", la grupa 52 "Alte conturi de
capitaluri proprii", se introduce un cont sintetic de gradul I - 528 "Diferenţe din modificarea valorii juste,
datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare", cu următorul conţinut:
"528 - diferenţe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor
financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
hhh) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri
proprii", la contul 529 "Alte conturi de capitaluri proprii" se introduc două conturi sintetice de gradul II,
cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
" 5291 - Alte elemente de capitaluri proprii rezultate în urma fuziunii
5292 - Alte conturi de capitaluri proprii
5291 - diferenţa negativă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut
capitalul social al societăţii absorbante;
5292 - alte elemente ale rezultatului global, precum şi alte sume înregistrate în conturile de capitaluri
proprii, care nu se regăsesc în conturile 516, 521-527 şi care nu sunt rezultate în urma fuziunii;
iii) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 55 "Provizioane", conţinutul
contului 551 "Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente
date" se elimină;
jjj) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 55 "Provizioane", la contul 551
"Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date" se introduc
cinci conturi sintetice de gradul II, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
"5511 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel individual
55111 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
55112 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
5512 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel colectiv
55121 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
55122 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
5513 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel individual
55131 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
55132 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
5514 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel colectiv
55141 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
55142 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
5515 - Provizioane pentru alte angajamente date
55111 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual
aferente angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
55112 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente
angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
55121 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv
aferente angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
55122 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente
angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
55131 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual
aferente garanţiilor financiare date, înregistrate în afara bilanţului;
55132 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente
garanţiilor financiare date, înregistrate în afara bilanţului;
55141 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv
aferente garanţiilor financiare date, înregistrate în afara bilanţului; 55142 - provizioane pentru pierderi

aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente garanţiilor financiare date, înregistrate în
afara bilanţului; 5515 - provizioane pentru alte angajamente date, înregistrate în afara bilanţului;"
kkk) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 6035
"Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost" se modifică şi devine 6035
"Pierderi aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere", iar
conţinutul acestuia se elimină;
lll) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", la contul 6035 "Pierderi aferente
activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere" se introduc două
conturi sintetice de gradul III - 60351 "Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate
obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere" şi 60352 "Costuri de tranzacţionare", cu următorul
conţinut:
"60351 - pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă
prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
60352 - costuri de tranzacţionare aferente achiziţiei activelor financiare evaluate obligatoriu la
valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;"
mmm) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul contului 6037
"Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se modifică şi devine:
"6037
- alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente
financiare, pierderi realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat şi cheltuieli diverse
aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;
- cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii
efective;"
nnn) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", se modifică şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru
depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări";
ooo) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 661 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se
modifică şi devine 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din
operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări";
ppp) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6611 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 6611 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"6611 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente creditelor şi
altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;"
qqq) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6612 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
6612 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"6612 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creditelor şi altor
creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de
la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;"
rrr) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6613 "Cheltuieli cu

ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 6613 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar
conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"6613 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creditelor şi altor
creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării;"
sss) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se
introduce un cont sintetic de gradul II - 6615 "Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente
activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul conţinut:
"6615 - cheltuieli cu ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale;"
ttt) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru
deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 662 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări";
uuu) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6621 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 6621 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"6621 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente creditelor şi
altor creanţe din operaţiuni cu clientela;"
vvv) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6622 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
6622 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"6622 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creditelor şi altor
creanţe din operaţiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea
iniţială, dar nu sunt depreciate;"
www) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6623 "Cheltuieli cu
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 6623 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar
conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"6623 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creditelor şi altor
creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;"
xxx) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduc două
conturi sintetice de gradul II - 6624 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor
comerciale - abordarea simplificată şi 6625 "Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente
activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul conţinut:
"6624 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor
comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;

6625 - cheltuieli cu ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"
yyy) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 663 "Cheltuieli cu
ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi
devine 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor
diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări";
zzz) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6631 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare" se modifică şi devine 6631 "Cheltuieli cu
pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat";
aaaa) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66311 "Cheltuieli cu
deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se modifică şi devine 66311 "Cheltuieli
cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"66311 - cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;"
bbbb) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66312 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi
creanţe" se modifică şi devine 66312 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
instrumentelor de datorie la cost amortizat", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"66312 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie evaluate la
cost amortizat;"
cccc) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", contul 66313 "Cheltuieli cu ajustări pentru
deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost" şi conţinutul acestuia se elimină;
dddd) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6632 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi devine 6632
"Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract şi alte ajustări";
eeee) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66321 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 66321 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui
contract", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"66321 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi
activelor aferente unui contract, altele decât activele aferente unui contract pentru care se aplică
abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;"
ffff) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", conturile 66322 "Cheltuieli cu ajustări
pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" şi 66323 "Cheltuieli cu ajustări
colective pentru pierderi generate dar neidentificate" şi conţinutul acestora se elimină;
gggg) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru

pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte
ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66324 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi
aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată", cu următorul conţinut:
"66324 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă privind activele aferente
unui contract pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;"
hhhh) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 664 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 664 "Cheltuieli cu
ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări";
iiii) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru
depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 6643
"Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi
alte ajustări";
jjjj) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66431 "Cheltuieli cu ajustări
specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 66431 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"66431 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente creanţelor din
operaţiuni de leasing financiar;"
kkkk) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66432 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
66432 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"66432 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din
operaţiuni de leasing financiar pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea
iniţială, dar nu sunt depreciate;"
llll) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66433 "Cheltuieli cu ajustări
colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 66433 "Cheltuieli cu ajustări
pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar conţinutul
acestuia se modifică şi devine:
"66433 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din
operaţiuni de leasing financiar depreciate la data raportării;"
mmmm) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se introduc
două conturi sintetice de gradul III - 66434 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată" şi 66435 "Cheltuieli cu modificări
ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul
conţinut:
"66434 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din
operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării
pierderilor aşteptate;"
66435 - cheltuieli cu ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"

nnnn) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6644 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi
devine 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi
alte ajustări";
oooo) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66441 "Cheltuieli cu
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 66441 "Cheltuieli
cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"66441 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente creditelor şi
altor creanţe din active imobilizate;"
pppp) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66442 "Cheltuieli cu
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
66442 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"66442 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creditelor şi altor
creanţe din active imobilizate pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea
iniţială, dar nu sunt depreciate;"
qqqq) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 66443 "Cheltuieli cu
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 66443 "Cheltuieli cu
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar
conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"66443 - cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creditelor şi altor
creanţe din active imobilizate depreciate la data raportării;"
rrrr) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic
de gradul III - 66445 "Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare
depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul conţinut:
"66445 - cheltuieli cu ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"
ssss) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 668 "Pierderi din
creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere" se modifică şi devine 668 "Pierderi din creanţe
neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"668 - pierderi din creanţe sau părţi din creanţe scoase din activ care nu au făcut obiectul unei ajustări
pentru pierderi aşteptate;"
tttt) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului
7035 "Venituri aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost" se modifică şi devine 7035
"Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit
sau pierdere" şi va avea următorul conţinut:
"7035 - câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă
prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
uuuu) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 7035
"Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit

sau pierdere", conturile 70351 "Dividende şi venituri asimilate" şi 70352 "Câştiguri din cesiune" şi
conţinutul acestora se elimină;
vvvv) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul
contului 7037 "Venituri diverse din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se modifică şi
devine:
" 7037
- alte venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente
financiare, câştiguri realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, altele decât
datoriile constituite prin titluri, şi venituri diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente
financiare;
- venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii
efective;"
wwww) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 74 "Venituri diverse de exploatare", denumirea contului
7495 "Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor" se modifică şi devine 7495
"Venituri privind bunurile mobile şi imobile provenite din stingerea creanţelor", iar conţinutul acestuia
se modifică şi devine:
"7495 - veniturile din vânzarea bunurilor mobile şi imobile provenite din stingerea creanţelor deţinute
(ca urmare a executării silite a creanţelor, a rezilierii contractelor de leasing financiar, a operaţiunilor de
dare în plată sau a altor operaţiuni similare);
xxxx) în cadrul Clasei 7 "Venituri", denumirea grupei 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", se modifică şi devine
" 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi
alte ajustări";
yyyy) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 761 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se
modifică şi devine 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni
de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări";
zzzz) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7611 "Venituri din ajustări
specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 7611 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"7611 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;"
aaaaa) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7612 "Venituri din
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
7612 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"7612 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;"
bbbbb) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7613 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 7613 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar
conţinutul acestuia se modifică şi devine:

"7613 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării;"
ccccc) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 761 "Venituri din ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se
introduce un cont sintetic de gradul II - 7615 "Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente
activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul conţinut:
"7615 - anulări sau diminuări de ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă
aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la momentul
recunoaşterii iniţiale;"
ddddd) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 762 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine
762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte
ajustări";
eeeee) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7621 "Venituri din
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 7621 "Venituri
din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"7621 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;"
fffff) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7622 "Venituri din ajustări
pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 7622
"Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"7622 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de
la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;"
ggggg) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7623 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 7623 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar
conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"7623 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;"
hhhhh) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 762 "Venituri din ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduc două
conturi sintetice de gradul II - 7624 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor
comerciale - abordarea simplificată" şi 7625 "Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente
activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul conţinut:
"7624 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creanţelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor
aşteptate;

7625 - anulări sau diminuări de ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă
aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul recunoaşterii
iniţiale;"
iiiii) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 763 "Venituri din ajustări pentru
depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi devine 763
"Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi
activelor aferente unui contract şi alte ajustări";
jjjjj) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7631 "Venituri din ajustări
pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare" se modifică şi devine 7631 "Venituri din pierderi
aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului
global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat";
kkkkk) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76311 "Venituri din
reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se modifică şi devine 76311
"Venituri din reluarea pierderilor aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"76311 - venituri din reluarea pierderilor aşteptate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi
creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;"
lllll) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76312 "Venituri din ajustări
pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe" se
modifică şi devine 76312 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de
datorie la cost amortizat", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"76312 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de
datorie evaluate la cost amortizat;"
mmmmm) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7632 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se modifică şi devine 7632
"Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor
aferente unui contract şi alte ajustări";
nnnnn) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76321 "Venituri din
ajustări specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine
76321 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi
activelor aferente unui contract", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"76321 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni
diverse şi activelor aferente unui contract, altele decât activele aferente unui contract pentru care se
aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;"
ooooo) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", conturile 76322 "Venituri din ajustări
constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" şi 76323 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" şi conţinutul acestora se elimină;
ppppp) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 7632 "Venituri din ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte

ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76324 "Venituri din ajustări pentru pierderi
aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată", cu următorul conţinut:
"76324 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă privind activele
aferente unui contract pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor
aşteptate;"
qqqqq) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 764 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 764 "Venituri din
ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări";
rrrrr) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7643 "Venituri din ajustări
pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 7643
"Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi
alte ajustări";
sssss) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76431 "Venituri din
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 76431 "Venituri
din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"76431 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;"
ttttt) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate,
provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76432 "Venituri din ajustări
pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine 76432
"Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"76432 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;"
uuuuu) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76433 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 76433 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar
conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"76433 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la data raportării;"
vvvvv) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 7643 "Venituri din ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se introduc
două conturi sintetice de gradul III - 76434 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată" şi 76435 "Venituri din modificări
ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul
conţinut:
"76434 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea
determinării pierderilor aşteptate;
76435 - anulări sau diminuări de ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă
aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;"

wwwww) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7644 "Venituri din
ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi
devine 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi
alte ajustări";
xxxxx) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76441 "Venituri din
ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi devine 76441 "Venituri
din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni", iar conţinutul acestuia se modifică şi
devine:
"76441 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate;"
yyyyy) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76442 "Venituri din
ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" se modifică şi devine
76442 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"76442 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la
recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;"
zzzzz) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 76443 "Venituri din
ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică şi devine 76443 "Venituri din
ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării", iar
conţinutul acestuia se modifică şi devine:
"76443 - anulări sau diminuări de ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente
creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la data raportării;"
aaaaaa) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi
aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul 7644 "Venituri din ajustări pentru
pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic
de gradul III - 76445 " Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare
depreciate la recunoaşterea iniţială", cu următorul conţinut:
"76445 - anulări sau diminuări de ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de
viaţă aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la momentul recunoaşterii
iniţiale;".
bbbbbb) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupa 99 "Alte conturi în afara bilanţului",
conţinutul contului 995 "Filtre prudenţiale" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"995 - filtre prudenţiale reprezentând diferenţele pozitive dintre pierderile aşteptate prudenţiale şi
ajustările pentru pierderi aşteptate determinate potrivit IFRS, în limitele în care se deduc din fondurile
proprii potrivit reglementărilor prudenţiale aplicabile;".
38. La punctul 65 alineatul (3), punctul 89, punctul 91, punctul 122, punctul 124 alineatul (4), punctul
136, punctul 138 alineatul (1) şi alineatul (4), referirile la expresia "ajustări pentru depreciere" se vor citi
ca referiri la expresia "ajustări pentru pierderi aşteptate".
39. La punctul 91 alineatul (2), punctul 124 alineatul (3), punctul 138 alineatul (3), referirile la expresia
"pct. 68 alin. (1)" se vor citi ca referiri la expresia "pct. 68".
40. În cuprinsul prevederilor de la punctul 94 alineatele (2) şi (3) şi punctul 191 alineatul (3) referirile la
termenul "reevaluare" se vor citi ca referiri la termenul "evaluare".

41. La punctul 95 alineatele (2) şi (3), punctul 144 litera a) şi punctul 175 alineatul (2) litera b), referirile
la expresia "disponibile în vederea vânzării" se vor citi ca referiri la expresia "evaluate la valoarea justă
prin alte elemente ale rezultatului global".
42. La punctul 96 alineatele (1), (2) şi (4), referirile la expresia "investiţii păstrate până la scadenţă şi
instrumente de datorie clasificate în categoria "Împrumuturi şi creanţe"" se vor citi ca referiri la expresia
"instrumente de datorie evaluate la cost amortizat".
43. La punctele 202 şi 204 în cadrul denumirii şi/sau conţinutului, după caz, următoarelor conturi
60311 "Pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării",
60312 "Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării",
60321 "Pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea
justă prin profit sau pierdere", 60322 "Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 6033 "Pierderi din cesiunea
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", 70311
"Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării", 70312
"Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării", 70321
"Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă
prin profit sau pierdere", 70322 "Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 70336 "Câştiguri din cesiune", 943 "Conturi de
ajustare valută" referirile la termenul "reevaluare" se vor citi ca referiri la termenul "evaluare".
44. La punctul 204, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 3031 "Instrumente de capitaluri
proprii", 3032 "Instrumente de datorie", 3033 "Credite şi creanţe", 3037 "Creanţe ataşate", 413 "Titluri
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", 521 "Diferenţe de curs valutar
aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului
global", 6033 "Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global", 70331 "Dobânzi", 70333 "Dividende şi venituri asimilate", 70336 "Câştiguri din
cesiune", referirile la expresia "disponibile în vederea vânzării", se vor citi ca referiri la expresia
"evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global".
45. La punctul 204, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 3041 "Instrumente de datorie", 3047
"Creanţe ataşate", 6034 "Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie la cost amortizat", 70341
"Dobânzi", 70342 "Câştiguri din cesiune", referirile la expresia "păstrate până la scadenţă" se vor citi ca
referiri la expresia "evaluate la cost amortizat", iar referirile la expresia "investiţii păstrate până la
scadenţă sau instrumente de datorie clasificate în categoria "Împrumuturi şi creanţe"" se vor citi ca
referiri la expresia "instrumente de datorie evaluate la cost amortizat".
46. La punctul 204, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 17811 "Active financiare restante",
17817 "Creanţe ataşate şi sume de amortizat", 17821 "Active financiare pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ", 17827 "Creanţe ataşate şi sume de amortizat", 1811 "Active financiare restante",
18171 "Creanţe ataşate", 18172 "Sume de amortizat", 1821 "Active financiare pentru care riscul de
credit a crescut semnificativ", 18271 "Creanţe ataşate", 18272 "Sume de amortizat", 2811 "Active
financiare restante", 28171 "Creanţe ataşate", 28172 "Sume de amortizat", 2821 "Active financiare
pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", 28271 "Creanţe ataşate", 28272 "Sume de
amortizat", 481 "Active financiare restante", 4811 "Active financiare restante", 48171 "Creanţe ataşate",
48172 "Sume de amortizat", 48271 "Creanţe ataşate", 48272 "Sume de amortizat", referirile la expresia
"dar nu sunt depreciate" se vor citi ca referiri la expresia "dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi
aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale", iar referirile la
expresia "depreciate la nivel individual" se vor citi ca referiri la expresia "pentru care riscul de credit a
crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate".

47. La punctul 204, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 199 "Alte ajustări", 299 "Alte ajustări",
3929 "Alte ajustări", 4939 "Alte ajustări", referirile la expresia "ajustări pentru depreciere" se vor citi ca
referiri la expresia "ajustări pentru pierderi aşteptate".
48. La punctul 204, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 70168 "Dobânzi din active financiare
depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", 7018 "Dobânzi
din active financiare depreciate", 7028 "Dobânzi din active lege financiare depreciate", 7038 "Dobânzi
din active financiare depreciate", 7048 "Dobânzi din active financiare depreciate", 7058 "Dobânzi din
active financiare depreciate", expresia "în cazul cărora s-au constituit ajustări specifice pentru
depreciere" se elimină.
49. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.
27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi: 303 "Active
financiare disponibile în vederea vânzării", 413 "Titluri disponibile în vederea vânzării", 521 "Diferenţe
de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibile în vederea vânzării", 6033 "Pierderi
din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării", 7033 "Venituri aferente activelor
financiare disponibile în vederea vânzării", referirile la expresia "disponibile în vederea vânzării", se vor
citi ca referiri la expresia "evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global".
50. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.
27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi: 304
"Investiţii păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe", 6034 "Pierderi din
cesiunea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe", 7034 "Venituri
aferente investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe", referirile la
expresia "investiţii păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe" se vor citi ca
referiri la expresia "instrumente de datorie la cost amortizat".
51. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.
27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi: 1781
"Active financiare restante nedepreciate", 17811 "Active financiare restante nedepreciate", 1782 "Active
financiare depreciate", 17821 "Active financiare depreciate", 181 "Active financiare restante
nedepreciate", 1811 "Active financiare restante nedepreciate", 182 "Active financiare depreciate", 1821
"Active financiare depreciate", 281 "Active financiare restante nedepreciate", 2811 "Active financiare
restante nedepreciate", 282 "Active financiare depreciate", 2821 "Active financiare depreciate", 381
"Active financiare restante nedepreciate", 3811 "Active financiare restante nedepreciate", 382 "Active
financiare depreciate", 3821 "Active financiare depreciate", 481 "Active financiare restante
nedepreciate", 4811 "Active financiare restante nedepreciate", 482 "Active financiare depreciate", 4821
"Active financiare depreciate", referirile la expresia "restante nedepreciate" se vor citi ca referiri la
termenul "restante", iar referirile la termenul "depreciate" se vor citi ca referiri la expresia "pentru care
riscul de credit a crescut semnificativ".

