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PROIECT 

H O T Ă R Î R E A 

 

COMITETUL EXECUTIV 

AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

 

Nr. ___ din "__"__________2017 
 

 

Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în 

băncile licențiate din Republica Moldova 

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea 

nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările 

ulterioare, art.33 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și 

completările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 

aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu 

modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

I. Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, 

aprobat la ședința Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces- verbal 

nr.15 din 26 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.33-34, art.54), cu 

modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.504 din 21 august 

2007, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Pe tot parcursul textului, sintagma „punctul de schimb valutar” se substituie cu sintagma 

„biroul de schimb valutar”, la numărul și la cazul gramatical respectiv, și cuvîntul „sucursale” se 

substituie cu cuvîntul „filiale”, iar cuvîntul „filiale” se substituie cu cuvîntul „sucursale” la 

numărul și la cazul gramatical respectiv. 

 

2. La capitolul I „Prevederi generale”: 

 

1) După textul „2. Prevederile Planului de conturi se extind asupra băncilor licențiate de 

BNM din Republica Moldova, inclusiv asupra sucursalelor băncilor străine” se introduce textul  

„ , precum și asupra sucursalelor băncilor din alte state”.  

 

2) Cuvîntul „obligațiuni”, la numărul și la cazul gramatical respectiv, se substituie cu 

cuvîntul „obligații”, la numărul și la cazul gramatical respectiv. 

 

3. La capitolul II „Nomenclatorul conturilor contabile”: 

 

1) Cuvîntul „obligațiuni”, la numărul și la cazul gramatical respectiv, se substituie cu 

cuvîntul „obligații”, la numărul și la cazul gramatical respectiv. 

 

2) Grupa 1030 „Conturi “Nostro” se completează cu un cont nou „1037 Contra-cont 

Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea conturilor “Nostro””. 
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3) Grupa 1070 „Plasări-garanții la vedere în bănci” se completează cu un cont nou „1076 

Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la vedere în 

bănci”. 

 

4) Grupa 1090 „Plasări la termen în bănci” se completează cu un cont nou „1112 Contra-

cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea plasărilor la termen în bănci”. 

 

5) Din grupa 1150 „Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere” se exclude 

contul „1156 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare la valoarea justă prin profit sau pierdere”. 

 

6) Grupa de conturi „1160 Active financiare disponibile pentru vînzare” se modifică 

după cum urmează: 

„1160 Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1161 Valori mobiliare de stat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1162 Acțiuni și cote de participare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global 

1163 Alte active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1164 Valori mobiliare gajate, la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1165 Prime la valori mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1166 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

1168 Reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global”. 

 

7) Grupa de conturi „1180 Active financiare păstrate pînă la scadență” se modifică după 

cum urmează: 

„1180 Active financiare la cost amortizat 

1181 Valori mobiliare emise de BNM, la cost amortizat 

1182 Valori mobiliare de stat (pe termen scurt), la cost amortizat 

1183 Valori mobiliare de stat (pe termen mediu), la cost amortizat 

1184 Valori mobiliare de stat (pe termen lung), la cost amortizat 

1185 Valori mobiliare gajate, la cost amortizat 

1186 Alte active financiare la cost amortizat  

      1191 Prime la valori mobiliare la cost amortizat 

1192 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare la cost amortizat 

1193 Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare 

la cost amortizat pe parcursul a 12 luni 

1194 Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare 

la cost amortizat pe toată durata de viață”. 

 

8) În grupa de conturi 1230 „Credite acordate agriculturii”: 

a) denumirea contului 1237 se modifică după cum urmează: „1237 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate agriculturii și a plăților aferente lor 

pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1237 se introduce un cont nou „1238 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate agriculturii şi a plăţilor aferente lor pe toată durata 

de viață”.    

 

9) În grupa de conturi 1240 „Credite acordate industriei alimentare”: 
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a) denumirea contului 1247 se modifică după cum urmează: „1247 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei alimentare și a plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1247 se introduce un cont nou „1248 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei alimentare şi a plăţilor aferente lor pe 

toată durata de viață”.  

 

10) În grupa de conturi 1260 „Credite acordate în domeniul construcțiilor”: 

a) denumirea contului 1269 se modifică după cum urmează: „1269 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul construcțiilor și a 

plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1269 se introduce un cont nou „1271 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul construcțiilor şi a plăţilor aferente lor 

pe toată durata de viață”.  

 

11) În grupa de conturi 1290 „Credite de consum”: 

a) denumirea contului 1297 se modifică după cum urmează: „1297 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor de consum și a plăților aferente lor pe 

parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1297 se introduce un cont nou „1298 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor de consum şi a plăţilor aferente lor pe toată durata de viață”.  

 

12) În grupa de conturi 1310 „Credite acordate în domeniul prestării serviciilor”: 

a) denumirea contului 1315 se modifică după cum urmează: „1315 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul prestării serviciilor pe 

parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1315 se introduce un cont nou „1316 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul prestării serviciilor pe toată durata de 

viață”.  

 

13) În grupa de conturi 1320 „Credite acordate industriei energetice”: 

a) denumirea contului 1327 se modifică după cum urmează: „1327 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei energetice și a plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1327 se introduce un cont nou „1328 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei energetice și a plăților aferente lor pe toată 

durata de viață”.  

 

14) În grupa de conturi 1340 „Overdraft băncilor”: 

a) denumirea contului 1344 se modifică după cum urmează: „1344 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftelor băncilor și a plăților aferente lor pe 

parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1344 se introduce un cont nou „1345 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea overdraftelor băncilor şi a plăţilor aferente lor pe toată durata de viață”.  

 

15) În grupa de conturi 1350 „Credite acordate băncilor”: 

a) după contul 1356 se introduce un cont nou „1357 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate băncilor și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 

luni”;  

b) denumirea contului 1359 se modifică după cum urmează: „1359 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate băncilor și a plăților aferente lor pe 

toată durata de viață”. 
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16) În grupa de conturi 1360 „Credite acordate instituțiilor finanțate de la bugetul de stat”: 

a) denumirea contului 1367 se modifică după cum urmează: „1367 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate instituțiilor finanțate de la bugetul de 

stat și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1367 se introduce un cont nou „1368 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat şi a 

plăţilor aferente lor pe toată durata de viață”.  

 

17) În grupa de conturi 1370 „Credite acordate Casei Naționale de Asigurări Sociale/ 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”: 

a) după contul 1376 se introduce un cont nou „1377 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale/ Companiei 

Naţionale de Asigurări în Medicină şi a plăţilor aferente lor pe parcursul a 12 luni”;  

b) denumirea contului 1379 se modifică după cum urmează: „1379 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Casei Naționale de Asigurări 

Sociale/ Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și a plăților aferente lor pe toată durata 

de viață”. 

 

18) În grupa de conturi 1380 „Credite acordate Guvernului”: 

a) denumirea contului 1387 se modifică după cum urmează:  „1387 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Guvernului și a plăților aferente lor 

pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1387 se introduce un cont nou „1388 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate Guvernului şi a plăţilor aferente lor pe toată durata 

de viață”.  

 

19) În grupa de conturi 1390 „Credite acordate unităților administrativ-teritoriale / 

instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale”: 

a) denumirea contului 1399 se modifică după cum urmează:  „1399 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Guvernului și a plăților aferente lor 

pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1399 se introduce un cont nou „1401 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor 

subordonate unităţilor administrativ-teritoriale şi a plăţilor aferente lor pe toată durata de viață”.  

 

20) În grupa de conturi 1410 „Credite acordate industriei productive”: 

a) denumirea contului 1417 se modifică după cum urmează:  „1417 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei productive și a plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1417 se introduce un cont nou „1418 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei productive şi a plăţilor aferente lor pe 

toată durata de viață”.  

 

21) În grupa de conturi 1420 „Credite acordate comerțului”: 

a) denumirea contului 1427 se modifică după cum urmează:  „1427 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate comerțului și a plăților aferente lor 

pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1427 se introduce un cont nou „1428 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate comerțului şi a plăţilor aferente lor pe toată durata 

de viață”.  
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22) În grupa de conturi 1430 „Credite acordate mediului financiar nebancar”: 

a) denumirea contului 1437 se modifică după cum urmează: „1437 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate mediului financiar nebancar și a 

plăților aferente lor parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1437 se introduce un cont nou „1438 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate mediului financiar nebancar şi a plăţilor aferente lor 

pe toată durata de viață”.  

 

23) În grupa de conturi 1440 „Credite acordate pentru procurarea/construcția imobilului”: 

a) denumirea contului 1447 se modifică după cum urmează: „1447 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate pentru procurarea/construcția 

imobilului și a  plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1447 se introduce un cont nou „1448 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate pentru procurarea/construcţia imobilului şi a plăţilor 

aferente lor pe toată durata de viață”.  

 

24) În grupa de conturi 1450 „Credite acordate organizațiilor necomerciale”: 

a) denumirea contului 1457 se modifică după cum urmează:  „1457 Contra–cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate organizațiilor necomerciale și a 

plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1457 se introduce un cont nou „1458 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate organizaţiilor necomerciale şi a plăţilor aferente lor 

pe toată durata de viață”.  

 

25) În grupa de conturi 1460 „Credite acordate persoanelor fizice care practică 

activitate”: 

a) denumirea contului 1467 se modifică după cum urmează:  „1467 Contra–cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate persoanelor fizice care practică 

activitate și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1467 se introduce un cont nou „1468 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate persoanelor fizice care practică activitate şi a plăţilor 

aferente lor pe toată durata de viață”.  

 

26) În grupa de conturi 1470 „Credite acordate în domeniul transport, telecomunicații și 

dezvoltarea rețelei”: 

a) denumirea contului 1477 se modifică după cum urmează:  „1477 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul transport, 

telecomunicații și dezvoltarea rețelei și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1477 se introduce un cont nou „1478 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea 

rețelei şi a plăţilor aferente lor pe toată durata de viață”.  

 

27) În grupa de conturi 1490 „Alte credite acordate clienților”: 

a) după contul 1497 se introduce un cont nou „1498 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea altor credite acordate  clienţilor şi a plăţilor aferente lor pe parcursul a 

12 luni”;  

b) denumirea contului 1499 se modifică după cum urmează:  „1499 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea altor credite acordate clienților și a plăților aferente lor 

pe toată durata de viață”. 

 

28) În grupa de conturi 1510 „Alte credite acordate persoanelor fizice”: 



 

6 
 

a) denumirea contului 1517 se modifică după cum urmează: „1517 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate persoanelor fizice și a plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1517 se introduce un cont nou „1518 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea altor credite acordate persoanelor fizice şi a plăţilor aferente lor pe toată 

durata de viață”.  

 

29) În grupa de conturi 1530 „Leasingul financiar”: 

a) denumirea contului 1536 se modifică după cum urmează: „1536 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar acordat și a plăților aferente lui pe 

parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 1536 se introduce un cont nou „1537 Contra-cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea leasingului financiar acordat şi a plăţilor aferente lor pe toată durata de 

viață”.  

 

30) În grupa de conturi 1700 „Dobînda calculată și alte venituri ce urmează să fie primite”: 

a) după contul 1707 se introduce un cont nou „1708 Dobînda negativă calculată la 

depozitele la termen ale băncilor”; 

b) denumirea contului 1712 se modifică după cum urmează: „1712 Dobînda calculată la 

activele financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”; 

c) denumirea contului 1713 se modifică după cum urmează: „1713 Dobînda calculată la 

activele financiare la cost amortizat”. 

 

31) În grupa de conturi 1820 „Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea altor 

active care nu sînt credite”: 

a) denumirea grupei 1820 se modifică după cum urmează: „ 

b) denumirea contului 1821 se modifică după cum urmează: „1821 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 

luni”; 

c) denumirea contului 1822 se modifică după cum urmează: „1822 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 

luni”; 

d) după contul 1822 se introduc două conturi noi: 

„1823 Contra – cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor şi a 

plăţilor aferente lor pe toată durata de viață 

1824 Contra – cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active şi a 

plăţilor aferente lor pe toată durata de viață”. 

 

32) În grupa de conturi 2220 „Depozite la vedere fără dobîndă ale clienților”, după contul 

2238 se introduce un cont nou „2239 Alte conturi curente speciale”. 

 

33) În grupa de conturi 2250 „Depozite la vedere cu dobîndă ale clienților”, după contul 2275 

se introduce un cont nou „2276 Alte conturi curente speciale”. 

 

34) În grupa de conturi 2330 „Depozite overnight ale băncilor”: 

a) în denumirea grupei se exclude sintagma „ale băncilor”; 

b) după contul 2332 se introduce un cont nou: 2333 „Depozite overnight ale persoanelor 

juridice”. 

 

35) În grupa de conturi 2700 „Dobînda calculată ce urmează să fie plătită”: 

a) după contul 2707 se introduce un cont nou: „2708 Dobînda negativă calculată la plasări la 

termen în bănci”;  
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b) denumirea contului 2724 se modifică după cum urmează: „2724 Dobînda calculată la 

depozitele overnight ale băncilor și ale persoanelor juridice”. 

 

36) În grupa de conturi 2770 „Provizioane”: 

a) denumirea contului 2772 se modifică după cum urmează: „2772 Provizioane pentru 

pierderi așteptate la angajamente condiționale pe parcursul a 12 luni”; 

b) după contul 2772 se introduce un cont nou „2773 Provizioane pentru pierderi așteptate la 

angajamente condiționale pe toată durata de viață”. 

 

37) În grupa de conturi 3000 „Capital social al băncii” după contul 3006 se introduce un cont 

nou „3007 Capital de dotare al sucursalei unei bănci din alt stat”. 

 

38) În grupa de conturi 3550 „Capital secundar” denumirea contul 3553 se modifică după 

cum urmează: „3553 Diferențe din reevaluarea și deprecierea activelor financiare la valoarea 

justă prin alte elemente ale rezultatului global”. 

 

39) După grupa de conturi 4070 „Venituri din dobînzi la plasări-garanții la vedere în bănci” 

se introduce o grupă nouă, cu următorul cuprins: 

„4080 Venituri din dobînzi negative la depozite la termen ale băncilor 

4081 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen scurt ale băncilor (1 lună și mai 

puțin) 

4082 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 

lună și pînă la 1 an inclusiv) 

4083 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 

an și pînă la 5 ani inclusiv) 

4084 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 

ani)”. 

 

40) Grupa de conturi 4160 „Venituri din dobînzi la active financiare disponibile pentru 

vînzare” se modifică după cum urmează: 

„4160 Venituri din dobînzi la active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

4161 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

4162 Venituri aferente dividendelor la acțiuni la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

4163 Venituri din dobînzi la alte active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

4165 Venituri din dobînzi la valori mobiliare gajate la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global”. 

 

41) Grupa de conturi 4180 „Venituri din dobînzi la active financiare, păstrate pînă la 

scadență” se modifică după cum urmează: 

„4180 Venituri din dobînzi la active financiare, la cost amortizat 

4182 Venituri din dobînzi la valori mobiliare emise de BNM, la cost amortizat 

4183 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat (pe termen mediu), la cost amortizat 

4184 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat (pe termen lung), la cost amortizat 

4185 Venituri din dobînzi la valori mobiliare gajate, la cost amortizat 

4186 Venituri din dobînzi la alte active financiare, la cost amortizat”. 

 

42) După grupa de conturi 5070 „Cheltuieli din dobînzi la depozite-garanții la vedere ale 

băncilor” se introduce o grupă nouă, cu următorul cuprins: 
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„5080 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen în bănci 

5081 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen scurt în bănci – părți nelegate (1 

lună și mai puțin) 

5082 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen scurt în bănci – părți nelegate (mai 

mult de 1 lună și pînă la 1 an inclusiv) 

5083 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen scurt în bănci – părți legate (1 lună și 

mai puțin) 

5084 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen scurt în bănci – părți legate (mai 

mult de 1 lună și pînă la 1 an inclusiv) 

5085 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen mediu în bănci – părți nelegate (mai 

mult de 1 an și pînă la 5 ani) 

5086 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen mediu în bănci – părți legate (mai 

mult de 1 an și pînă la 5 ani inclusiv) 

5087 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen lung în bănci – părți nelegate (mai 

mult de 5 ani) 

5088 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări pe termen lung în bănci – părți legate (mai 

mult de 5 ani)”. 

 

43) În grupa de conturi 5250 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite la vedere ale clienților”, 

după contul 5275 se introduce un cont nou „5276 Cheltuieli cu dobînzi la alte conturi curente 

speciale”. 

 

44) În grupa de conturi 5330 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite overnight ale băncilor”:  

a) în denumirea grupei se exclude sintagma „ale băncilor”; 

b) după contul 5332 se introduce un cont nou „5333 Cheltuieli cu dobînzi la depozite 

overnight ale persoanelor juridice”. 

 

45) În grupa de conturi 5850 „Cheltuieli pentru deprecierea activelor financiare”: 

a) denumirea grupei 5850 se modifică după cum urmează: „5850 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare”; 

b) denumirea contului 5851 se modifică după cum urmează: „5851 Cheltuieli aferente 

pierderilor așteptate din deprecierea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global”; 

c) denumirea contului 5852 se modifică după cum urmează: „5852 Cheltuieli aferente 

pierderilor așteptate din deprecierea activelor financiare la cost amortizat”; 

d) după contul 5852 se introduc trei conturi noi: 

„5853 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea conturilor „Nostro”;  

5854 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la vedere în 

bănci”;  

5855 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la termen în 

bănci.”  

 

46) În grupa de conturi 5860 „Cheltuieli pentru deprecierea creditelor și a  plăților aferente 

lor”: 

a) denumirea contului 5861 se modifică după cum urmează: „5861 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate agriculturii și plăților aferente lor”; 

b) denumirea contului 5862 se modifică după cum urmează: „5862 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei alimentare și plăților aferente 

lor”; 

c) denumirea contului 5863 se modifică după cum urmează: „5863 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul construcțiilor și a plăților 

aferente lor”; 
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d) denumirea contului 5864 se modifică după cum urmează: „5864 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor de consum și a plăților aferente lor”; 

e) denumirea contului 5865 se modifică după cum urmează: „5865 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei energetice și a plăților aferente 

lor”; 

f) denumirea contului 5866 se modifică după cum urmează:  „5866 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate băncilor și a plăților aferente lor”; 

g) denumirea contului 5867 se modifică după cum urmează: „5867 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate instituțiilor finanțate de la bugetul de stat și 

a plăților aferente lor”; 

h) denumirea contului 5868 se modifică după cum urmează: „5868 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Casei Naționale de Asigurări 

Sociale/Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și a plăților aferente lor”; 

i) denumirea contului 5869 se modifică după cum urmează: „5869 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor la cost amortizat acordate Guvernului și a plăților 

aferente lor”; 

j) denumirea contului 5871 se modifică după cum urmează: „5871 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate unităților administrativ-

teritoriale/instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale și a  plăților aferente lor”; 

k) denumirea contului 5872 se modifică după cum urmează: „5872 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei productive și a plăților aferente 

lor”; 

l) denumirea contului 5873 se modifică după cum urmează: „5873 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate comerțului, în domeniul prestării serviciilor 

și a plăților aferente lor”; 

m) denumirea contului 5874 se modifică după cum urmează: „5874 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate mediului financiar nebancar și a plăților 

aferente lor”; 

n) denumirea contului 5875 se modifică după cum urmează: „5875 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate pentru procurarea/construcția imobilului și a 

plăților aferente lor”; 

o) denumirea contului 5876 se modifică după cum urmează: „5876 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate organizațiilor necomerciale și a plăților 

aferente lor”; 

p) denumirea contului 5877 se modifică după cum urmează: „5877 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul transport, telecomunicații și 

dezvoltarea rețelei și a plăților aferente lor”; 

q) denumirea contului 5878 se modifică după cum urmează: „5878 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea altor credite acordate clienților și a plăților aferente lor”; 

r) denumirea contului 5879 se modifică după cum urmează: „5879 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar acordat și a plăților aferente lor”. 

 

47) În grupa de conturi 5880 „Cheltuieli pentru deprecierea altor active”: 

a) denumirea contului 5881 se modifică după cum urmează: „5881 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creanțelor și a plăților aferente lor”; 

b) denumirea contului 5886 se modifică după cum urmează: „5886 Cheltuieli pentru 

pierderi așteptate din deprecierea altor active care nu sînt credite și a plăților aferente lor”. 

 

48) În grupa de conturi 5890 „Cheltuieli din ieșirea activelor neacoperite din reduceri pentru 

pierderi din depreciere”: 

a) denumirea grupei 5890 se modifică după cum urmează: „5890 Cheltuieli din ieșirea 

activelor neacoperite din reduceri pentru pierderi așteptate din depreciere”; 



 

10 
 

b) denumirea contului 5891 se modifică după cum urmează: „5891 Cheltuieli din ieșirea 

creditelor neacoperite din reduceri pentru pierderi așteptate din depreciere”; 

c) denumirea contului 5892 se modifică după cum urmează: „5892 Cheltuieli din ieșirea 

altor active care nu sînt credite neacoperite din reduceri pentru pierderi așteptate din depreciere”; 

 

4. La capitolul III „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile”: 

 

1) În descrierea contului 1002, în final, se completează cu textul „ , precum și evidența 

mișcării mijloacelor băneşti eliberate în numerar din conturile curente ale clienților, la sediile 

acestora”. 

 

2) În grupa de conturi 1030 „Conturi „Nostro””: 

a) în descrierea grupei, în final, se completează cu textul: „În grupa dată se reflectă 

sumele care ajustează valoarea nominală a conturilor „Nostro” la cost amortizat; reducerile 

pentru pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în 

mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata 

de viață) conturilor „Nostro”.”; 

b) după contul 1036 se introduce un cont nou 1037 „Contra -cont Reduceri pentru 

pierderi așteptate din deprecierea conturilor „Nostro”” cu următoarea descriere:  

„Contul 1037 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) conturilor „Nostro” și a 

plăților aferente lor. 

În creditul contului se înregistrează formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate 

din deprecierea conturilor „Nostro”. 

În debitul contului se înregistrează diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea sau anularea ca urmare a trecerii la scăderi a conturilor „Nostro”. 

Soldul contului este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) conturilor „Nostro” și a 

plăților aferente lor, la data de raportare.”. 

 

3) În grupa de conturi 1070 „Plasări-garanții la vedere în bănci”: 

a) în descrierea grupei, în final, se completează cu textul: „În grupa dată se reflectă 

sumele care ajustează valoarea nominală a plasărilor-garanții la vedere în bănci; reducerile 

pentru pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în 

mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata 

de viață) plasărilor-garanții la vedere în bănci.”; 

b) după contul 1075 se introduce un cont nou 1076 „Contra-cont Reduceri pentru 

pierderi așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la vedere în bănci” cu următoarea descriere:  

„Contul 1076 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor-garanții la 

vedere în bănci și a plăților aferente lor. 

În creditul contului se înregistrează formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate 

din deprecierea plasărilor-garanțiilor la vedere în bănci. 

În debitul contului se înregistrează diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea sau anularea ca urmare a trecerii la scăderi a plasărilor-garanțiilor la vedere în bănci. 

Soldul contului este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor-garanții la 

vedere în bănci și a plăților aferente lor, la data de raportare.”. 
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4) În grupa de conturi 1090 „Plasări la termen în bănci”: 

a) în descrierea grupei, în final, se completează cu textul: „În grupa dată se reflectă 

sumele care ajustează valoarea nominală a plasărilor la termen în bănci; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

plasărilor la termen în bănci.”; 

b) după contul 1111 se introduce un cont nou 1112 „Contra -cont Reduceri pentru 

pierderi așteptate din deprecierea plasărilor la termen în bănci” cu următoarea descriere:  

„Contul 1112 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor la termen în bănci și a plăților aferente 

lor. 

În creditul contului se înregistrează formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate 

din deprecierea plasărilor la termen în bănci. 

În debitul contului se înregistrează diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea sau anularea ca urmare a trecerii la scăderi a plasărilor la termen în bănci. 

Soldul contului este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor la termen în bănci și a plăților aferente 

lor, la data de raportare.”. 

 

5) În grupa de conturi 1150 „Active financiare la valoarea justă prin profit sau 

pierdere”: 
a) în descrierea grupei, în final, se completează cu textul: „ , precum și evidența opțiunii de 

a desemna un activ financiar la valoarea justă prin profit sau pierdere.”; 

b) în descrierea conturilor 1151-1153 textul „și primele/sconturile” se substituie cu cuvîntul 

„primele”; 

c) contul 1156 „Contra-cont Sconturi la valori mobiliare la valoarea justă prin profit sau 

pierdere” și descrierea acestuia se exclude. 

 

6) Grupa de conturi 1160 „Active financiare disponibile pentru vînzare” se modifică după 

cum urmează: 

„1160 Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

Grupa este destinată pentru evidența valorilor mobiliare și a altor active financiare la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

1161 Valori mobiliare de stat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1162 Acțiuni și cote de participare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1163 Alte active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1164 Valori mobiliare gajate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1165 Prime la valori mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

1166 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

1168 Reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global   

 

Conturile 1161–1163 sînt destinate pentru evidența valorilor mobiliare de stat, acțiunilor și 

cotelor de participare, a altor valori mobiliare (valori mobiliare străine, valori mobiliare 

emise de BNM ș.a.), precum și a altor active financiare la valoarea justă prin alte elemente 

ale rezultatului global deținute de către bancă. În conturile date pot fi reflectate și 

primele/sconturile, și sumele reevaluării activelor financiare la valoarea justă prin alte 
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elemente ale rezultatului global, în cazul în care conform Politicii de contabilitate nu este 

prevăzută evidența distinctă a acestora. 

În debitul conturilor se înregistrează:  

- valoarea justă la recunoașterea inițială a activelor financiare la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global; 

      - suma reevaluării pozitive; 

- suma amortizării scontului. 

În creditul conturilor se înregistrează:  

- trecerea la scăderi a valorilor mobiliare vîndute, răscumpărate de către emitent la data 

scadenței sau trecute la pierderi; 

- trecerea la scăderi a altor active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global, vîndute, răscumpărate de către emitent la data scadenței sau trecute la 

pierderi; 

- suma scăderii de valoare ca rezultat al pierderilor așteptate din depreciere; 

- suma reevaluării negative; 

- suma amortizării primei. 

Soldul conturilor este debitor și reprezintă suma activelor financiare la valoarea justă prin 

alte elemente ale rezultatului global. 

Contul 1164 este destinat pentru evidența valorilor mobiliare din portofoliul băncii la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global puse în gaj la obținerea 

creditelor/împrumuturilor. În contul dat pot fi reflectate și primele/sconturile, și sumele 

reevaluării valorilor mobiliare gajate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global, în cazul în care conform Politicii de contabilitate nu este prevăzută evidența distinctă 

a acestora. 

În debitul contului se înregistrează:  

- costul de achiziție al valorilor mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global puse în gaj; 

- suma reevaluării pozitive; 

- suma amortizării scontului. 

În creditul contului se înregistrează:  

- costul de achiziție al valorilor mobiliare: restituite la contul respectiv al valorilor mobiliare 

la termen; trecute la scăderi în cazul nerambursării creditului obținut; răscumpărate de către 

emitent la scadență. 

- suma scăderii de valoare ca rezultat al pierderilor așteptate din depreciere; 

- suma reevaluării negative; 

- suma amortizării primei. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma valorilor mobiliare la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global care momentan sînt puse în gaj. 

Contul 1165 este destinat pentru evidența primelor la valorile mobiliare la valoarea justă prin 

alte elemente ale rezultatului global. 

În debitul contului se înregistrează suma primelor la valorile mobiliare la valoarea justă prin 

alte elemente ale rezultatului global cumpărate sau transferarea primelor neamortizate în 

prețul valorilor mobiliare în cazul trecerii valorilor mobiliare la cost amortizat în portofoliul 

activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

În creditul contului se înregistrează amortizarea lunară a primelor. 

Soldul contului este debitor și reprezintă prima la valori mobiliare la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global. 

Contul 1166 este destinat pentru evidența sconturilor la valorile mobiliare la valoarea justă 

prin alte elemente ale rezultatului global. 

În creditul contului se înregistrează suma sconturilor la valorile mobiliare la valoarea justă 

prin alte elemente ale rezultatului global cumpărate sau transferarea sconturilor neamortizate 
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în prețul valorilor mobiliare în cazul trecerii valorilor mobiliare la cost amortizat în 

portofoliul activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

În debitul contului se înregistrează amortizarea lunară a sconturilor. 

Soldul contului este creditor și reprezintă scontul la valorile mobiliare la valoarea justă prin 

alte elemente ale rezultatului global. 

Contul 1168 este destinat pentru evidența reevaluării activelor financiare la valoarea justă 

prin alte elemente ale rezultatului global, în cazul în care conform Politicii de contabilitate 

este prevăzută evidența separată a acestora. 

În debitul contului se înregistrează suma reevaluării pozitive a activelor financiare la valoarea 

justă prin alte elemente ale rezultatului global constatată în urma determinării valorii juste în 

perioada deținerii acestora sau la ieșirea lor. 

În creditul contului se înregistrează suma reevaluării negative a activelor financiare la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global constatată în perioada deținerii 

acestora sau la ieșirea lor. 

Soldul contului poate fi creditor (în cazul reevaluării negative a valorii activelor financiare la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) sau debitor (în cazul reevaluării 

pozitive a valorii activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global).”. 

 

7) Grupa de conturi 1180 „Active financiare păstrate pînă la scadență” se modifică după 

cum urmează: 

„1180 Active financiare la cost amortizat 

Grupa este destinată pentru evidența activelor financiare din portofoliul celor la cost 

amortizat sau în scopuri investiționale și contabilizate la costul amortizat. În grupa dată se 

reflectă primele și sconturile la valorile mobiliare la cost amortizat. 

1181 Valori mobiliare emise de BNM, la cost amortizat 

1182 Valori mobiliare de stat (pe termen scurt), la cost amortizat 

1183 Valori mobiliare de stat (pe termen mediu), la cost amortizat 

1184 Valori mobiliare de stat (pe termen lung), la cost amortizat 

1185 Valori mobiliare gajate, la cost amortizat 

1186 Alte active financiare la cost amortizat 

1191 Prime la valori mobiliare la cost amortizat 

1192 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare la cost amortizat 

1193 Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare la 

cost amortizat pe parcursul a 12 luni 

1194 Contra -cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare la 

cost amortizat pe toată durata de viață 

Contul 1181 este destinat pentru evidența valorilor mobiliare emise de BNM, cumpărate și 

păstrate la cost amortizat. 

În debitul contului se înregistrează valoarea nominală a valorilor mobiliare emise de BNM, 

cumpărate și păstrate la cost amortizat. 

În creditul contului se înregistrează valoarea nominală a valorilor mobiliare emise de BNM 

răscumpărate de către emitent la scadență sau trecerea acestora în portofoliul valorilor 

mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, precum și suma scăderii 

de valoare ca rezultat al deprecierii. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma valorilor mobiliare emise de BNM, cumpărate 

și păstrate la cost amortizat în portofoliul băncii. 

Conturile 1182-1184 sînt destinate pentru evidența valorilor mobiliare de stat emise de către 

Ministerul Finanțelor al RM cumpărate în scopuri investiționale și păstrate la cost amortizat. 

În debitul conturilor se înregistrează valoarea nominală a valorilor mobiliare de stat 

cumpărate și păstrate la cost amortizat. 
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În creditul conturilor se înregistrează valoarea nominală a valorilor mobiliare de stat 

răscumpărate de către emitent la scadență sau trecerea acestora în portofoliul valorilor 

mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, precum și suma scăderii 

de valoare ca rezultat al deprecierii. 

Soldul conturilor este debitor și reprezintă valoarea nominală a valorilor mobiliare de stat 

cumpărate și păstrate la cost amortizat. 

Contul 1185 este destinat pentru evidența valorilor mobiliare din portofoliul celor păstrate la 

cost amortizat puse în gaj la obținerea creditelor. 

În debitul contului se înregistrează valoarea nominală a valorilor mobiliare din portofoliul 

celor păstrate la cost amortizat puse în gaj. 

În creditul contului se înregistrează valoarea nominală a valorilor mobiliare:  

- restituite la contul respectiv al valorilor mobiliare la termen; 

- trecute la scăderi în cazul nerambursării creditului obținut; 

- răscumpărate de către emitent la data scadenței; 

- suma scăderii de valoare ca rezultat al deprecierii. 

Soldul contului este debitor și reprezintă valoarea nominală a valorilor mobiliare la cost 

amortizat care la moment sînt puse în gaj. 

Contul 1186 este destinat pentru evidența altor active financiare cumpărate în scopuri 

investiționale la cost amortizat. 

În debitul contului se înregistrează valoarea nominală a altor active financiare cumpărate în 

scopuri investiționale la cost amortizat. 

În creditul contului se înregistrează valoarea nominală a altor active financiare cumpărate în 

scopuri investiționale și răscumpărate de către emitent la data scadenței sau trecerea acestora 

în portofoliul activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, 

precum și suma scăderii de valoare ca rezultat al deprecierii. 

Soldul contului este debitor și reprezintă valoarea nominală a altor active financiare 

cumpărate în scopuri investiționale la cost amortizat. 

Contul 1191 este destinat pentru evidența primelor la valorile mobiliare cumpărate și păstrate 

la cost amortizat. 

În debitul contului se înregistrează suma primelor la valorile mobiliare cumpărate și păstrate 

la cost amortizat. 

În creditul contului se înregistrează amortizarea lunară a primelor sau transferarea primelor 

neamortizate în prețul valorilor mobiliare în cazul trecerii valorilor mobiliare la cost 

amortizat în portofoliul valorilor mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global. 

Soldul contului este debitor și reprezintă prima la valorile mobiliare cumpărate și păstrate la 

cost amortizat. 

Contul 1192 este destinat pentru evidența sconturilor la valorile mobiliare cumpărate cost 

amortizat. 

În creditul contului se înregistrează suma sconturilor la valorile mobiliare cumpărate și 

păstrate la cost amortizat. 

În debitul contului se înregistrează amortizarea lunară a sconturilor sau transferarea 

sconturilor neamortizate în prețul valorilor mobiliare în cazul trecerii valorilor mobiliare la 

cost amortizat în portofoliul valorilor mobiliare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global. 

Soldul contului este creditor și reprezintă scontul la valorile mobiliare cumpărate și păstrate 

la cost amortizat. 

Contul 1193 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate 

pe parcursul a 12 luni) activelor financiare la cost amortizat și a plăților aferente lor, pe 

parcursul a 12 luni, pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul 

recunoașterii inițiale. 
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În creditul contului se înregistrează formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate 

din deprecierea activelor financiare la cost amortizat. 

În debitul contului se înregistrează diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea sau anularea activelor financiare la cost amortizat ca urmare a trecerii la scăderi a 

valorilor mobiliare. 

Soldul contului este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea pierderii din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate 

pe parcursul a 12 luni) activelor financiare la cost amortizat și a plăților aferente lor, la data 

de raportare. 

Contul 1194 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate 

pe toată durata de viață) activelor financiare la cost amortizat și a  plăților aferente lor, pe 

toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul 

recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de 

raportare. 

În creditul contului se înregistrează formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate 

din deprecierea activelor financiare la cost amortizat pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea sau anularea ca urmare a trecerii la scăderi a activelor financiare la cost amortizat 

pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în 

mărimea pierderilor așteptate pe toată durata de viață) activelor financiare la cost amortizat și 

a plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de 

depreciere la data de raportare.”. 

   

8) În grupa de conturi 1230 „Credite acordate agriculturii”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la costul amortizat; reducerile 

pentru pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în 

mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata 

de viață ) creditelor acordate agriculturii, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1237 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează:  

„1237 Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate 

agriculturii și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1237 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate agriculturii, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni.  

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 
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- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate agriculturii, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”. 

c) după contul 1237 se introduce un cont nou 1238 „Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate agriculturii şi a plăţilor aferente lor pe toată durata 

de viață” cu următoarea descriere:    

„Contul 1238 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate agriculturii, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care 

riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există 

dovezi obiective de depreciere la data de raportare. 

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

agriculturii și a plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de 

depreciere la data de raportare.”. 

 

9) În grupa de conturi 1240 „Credite acordate industriei alimentare”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate industriei alimentare, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1247 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează:  

„1247 Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate 

industriei alimentare și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1247 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate industriei alimentare, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 
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În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate industriei alimentare, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”. 

c) după contul 1247 se introduce un cont nou 1248 „Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei alimentare şi a plăţilor aferente lor pe 

toată durata de viață” cu următoarea descriere:    

„Contul 1248 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate industriei alimentare, precum 

și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru 

care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care 

există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

industriei alimentare și a plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit 

a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective 

de depreciere la data de raportare.”. 

 

10) În grupa de conturi 1260 „Credite acordate în domeniul construcțiilor”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate în domeniul construcțiilor, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 
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b) denumirea contului 1269 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează:  

„1269 Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în 

domeniul construcțiilor plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1269 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate în domeniul construcțiilor, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), 

care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate în domeniul construcțiilor, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) 

la data de raportare.”; 

c) după contul 1269 se introduce un cont nou 1271 „Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul construcţiilor şi a plăţilor aferente lor 

pe toată durata de viață” cu următoarea descriere: 

„Contul 1271 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate în domeniul construcțiilor, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, 

pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru 

care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate în 

domeniul construcțiilor și a plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de 
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credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi 

obiective de depreciere la data de raportare.”.    

 

11) În grupa de conturi 1290 „Credite de consum”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor de consum, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din deprecierea plăților 

aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1297 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează:  

„1297 Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor de consum 

și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1297 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor de consum, precum și din deprecierea 

plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se constituie periodic 

numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor de consum, precum și din deprecierea 

plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare.”;   

c) după contul 1297 se introduce un cont nou „1298 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor de consum şi a plăţilor aferente lor pe toată durata de viață” 

cu următoarea descriere: 

„Contul 1298 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor de consum, precum și din deprecierea 

plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective 

de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  
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- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor de consum și a 

plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 

din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data 

de raportare.”. 

  

12) În grupa de conturi 1310 „Credite acordate în domeniul prestării serviciilor” 

a) în descrierea grupei, în final, se completează cu textul: „În grupa dată se reflectă sumele 

care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru pierderi 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) creditelor 

acordate în domeniul prestării serviciilor, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1315 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1315 

Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul 

prestării serviciilor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1315 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate în domeniul prestării serviciilor, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane), care 

se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor/plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor/plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate în domeniul prestării serviciilor, 

precum și pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul 

(dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare.”; 

c) după contul 1315 se introduce un cont nou „1316 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul prestării serviciilor pe toată durata de 

viață” cu următoarea descriere: 

„Contul 1316 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate în domeniul prestării 
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serviciilor, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata 

de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale 

sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate în 

domeniul prestării serviciilor și plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de 

credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi 

obiective de depreciere la data de raportare.”. 

   

13) În grupa de conturi 1320 „Credite acordate industriei energetice”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate industriei energetice, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1327 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1327 

Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei 

energetice și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1327 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate industriei energetice, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 
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din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate industriei energetice, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”;  

c) după contul 1327 se introduce un cont nou „1328 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei energetice şi a plăţilor aferente lor pe toată 

durata de viață” cu următoarea descriere: 

„Contul 1328 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate industriei energetice, precum 

și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru 

care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care 

există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

industriei energetice și plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective 

de depreciere la data de raportare.”. 

 

14) În grupa de conturi 1340 „Overdraft băncilor”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a overdraftului la cost amortizat; reducerile 

pentru pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în 

mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata 

de viață) overdraftelor acordate băncilor, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pentru care 

riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale.”; 

b) denumirea contului 1344 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1344 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftelor băncilor și plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1344 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) overdraftului acordat băncilor, precum și din 

deprecierea plăților aferente acestuia, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftului 

acordat băncilor, pe parcursul a 12 luni; 
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- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

overdraftului acordat băncilor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 

12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftului acordat 

băncilor / plăților aferente overdraftului acordat băncilor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftului acordat băncilor 

/ plăților aferente overdraftului acordat, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca 

urmare a trecerii la scăderi a overdraftului acordat băncilor și a plăților respective, pe parcursul a 

12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) overdraftului acordat băncilor, precum și din 

deprecierea plăților aferente acestuia, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”; 

c) după contul 1344 se introduce un cont nou „1345 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea overdraftelor băncilor şi a plăţilor aferente lor pe toată durata de viață” 

cu următoarea descriere: 

„Contul 1345 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) overdraftului acordat băncilor, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care 

riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există 

dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftului 

acordat băncilor pe toată durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

overdraftului acordat băncilor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata 

de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftului acordat 

băncilor / plăților aferente overdraftului acordat băncilor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea overdraftului acordat băncilor 

/ plăților aferente overdraftului acordat băncilor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane 

etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a overdraftului acordat băncilor și a plăților respective, pe 

toată durata de viață.  

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) overdraftului acordat 

băncilor și plăților aferente lor, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de 

depreciere la data de raportare.”. 

 

15) În grupa de conturi 1350 „Credite acordate băncilor”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la costul amortizat; reducerile 

pentru pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în 

mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata 

de viață) creditelor acordate băncilor, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 
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deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pentru care 

riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale.”; 

b) după contul 1356 se introduce un cont nou „1357 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate băncilor și plăților aferente lor pe parcursul a 12 

luni” cu următoarea descriere: 

„Contul 1357 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate băncilor-părți nelegate și 

băncilor părți-legate, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul 

(dobînzi, comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care 

riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a  plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) pe termen acordate băncilor-părți nelegate și 

băncilor părți-legate, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul 

(dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare.”; 

c) denumirea contului 1359 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: 

„1359 Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate 

băncilor și plăților aferente lor pe toată durata de viață 

Contul 1359 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate băncilor, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.),  pe toată 

durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii 

inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăților aferente creditelor, 

altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a creditului și a 

plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru 

pierderi din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate băncilor, precum 
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și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată 

durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii 

inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.”. 

 

16) În grupa de conturi 1360 „Credite acordate instituțiilor finanțate de la bugetul de 

stat”:  
a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, precum și pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1367 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1367 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate instituțiilor 

finanțate de la bugetul de stat și a plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1367 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate instituțiilor finanțate de la 

bugetul de stat, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de 

credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate instituțiilor finanțate de la 

bugetul de stat, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), la data de raportare.”; 

c) după contul 1367 se introduce un cont nou „1368 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat şi a 

plăţilor aferente lor pe toată durata de viață” cu următoarea descriere: 

„Contul 1368 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate instituțiilor finanțate de la 

bugetul de stat, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată 

durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii 

inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 
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- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective 

de depreciere la data de raportare.”. 

 

17) În grupa de conturi 1370 „Credite acordate Casei Naționale de Asigurări Sociale / 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”:  
a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate Casei Naționale de Asigurări Sociale/Companiei Naționale de Asigurări în 

Medicină, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din deprecierea plăților aferente lor, 

altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) după contul 1376 se introduce un cont nou „1377 Contra - cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate  Casei Naţionale de Asigurări Sociale/ Companiei 

Naţionale de Asigurări în Medicină şi a plăţilor aferente lor pe parcursul a 12 luni” cu 

următoarea descriere: 

„Contul 1377 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate Casei Naționale de Asigurări 

Sociale/Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, precum și din deprecierea plăților 

aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se constituie periodic numai 

pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul 

recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creditului și a plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate Casei Naționale de Asigurări 
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Sociale/Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, precum și din deprecierea plăților 

aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), la data de raportare.”; 

c) denumirea contului 1379 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1379 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Casei 

Naționale de Asigurări Sociale/Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și plăților aferente 

lor pe toată durata de viață 

Contul 1379 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate Casei Naționale de Asigurări 

Sociale/Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, precum și din deprecierea plăților 

aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață, pentru 

care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care 

există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate Casei 

Naționale de Asigurări Sociale/ Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) pe toată durata 

de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale 

sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.”. 

  

18) În grupa de conturi 1380 „Credite acordate Guvernului”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate Guvernului, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din deprecierea 

plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1387 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1387 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Guvernului 

și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1387 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate Guvernului, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 
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- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate Guvernului, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.” 

c) după contul 1387 se introduce un cont nou „1388 Contra - cont Reduceri pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Guvernului şi plăţilor aferente lor pe toată 

durata de viață” cu următoarea descriere: 

„Contul 1388 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate Guvernului, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care 

riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există 

dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

Guvernului, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de 

raportare.”. 

 

19) În grupa de conturi 1390 „Credite acordate unităților administrativ-teritoriale / 

instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale”:  
a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor subordonate unităților 

administrativ-teritoriale, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din deprecierea plăților 

aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 
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b) denumirea contului 1399 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1399 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate unităților 

administrativ-teritoriale/instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale și plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1399 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate unităților administrativ-

teritoriale/instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale, precum și din deprecierea 

plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se constituie periodic 

numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate unităților administrativ-

teritoriale/instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale, precum și din deprecierea 

plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare.”;  

c) după contul 1399 se introduce un cont nou „1401 Contra - cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor 

subordonate unităţilor administrativ-teritoriale şi plăţilor aferente lor pe toată durata de viață” cu 

următoarea descriere: 

„Contul 1401 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate unităților administrativ-

teritoriale/instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale, precum și din deprecierea 

plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective 

de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 
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Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale, pe 

toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul 

recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.”. 

 

20) În grupa de conturi 1410 „Credite acordate industriei productive”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate industriei productive, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din 

deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1417 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1417 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei 

productive și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1417 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierdere așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate industriei productive, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate industriei productive, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”; 

c) după contul 1417 se introduce un cont nou „1418 Contra - cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei productive şi plăţilor aferente lor pe toată 

durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1418 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate industriei productive, precum 

și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru 

care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care 

există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 
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- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

industriei productive, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 

din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data 

de raportare.”. 

 

21) În grupa de conturi 1420 „Credite acordate comerțului”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate comerțului, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din deprecierea 

plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1427 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1427 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate comerțului și 

plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1427 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate comerțului, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi pe parcursul a 12 luni din deprecierea creditelor / 

plăților aferente creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la 

scăderi a creditului și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate comerțului, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”; 

c) după contul 1427 se introduce un cont nou „1428 Contra - cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate comerțului şi plăţilor aferente lor pe toată durata de 

viață” cu următoarea descriere:  
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„Contul 1428 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate comerțului, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care 

riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există 

dovezi obiective de depreciere la data de raportare.    

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

comerțului, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de 

raportare.”.  

 

22) În grupa de conturi 1430 „Credite acordate mediului financiar nebancar”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate mediului financiar nebancar, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate 

din deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1437 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1437 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate mediului 

financiar nebancar și plăților aferente lor parcursul a 12 luni 

Contul 1437 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate mediului financiar nebancar, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), 

care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 
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- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate mediului financiar nebancar, 

precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din deprecierea plăților aferente lor, altele decît 

principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare.”; 

c) după contul 1437 se introduce un cont nou „1438 Contra - cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate mediului financiar nebancar şi plăţilor aferente lor 

pe toată durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1438 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate mediului financiar nebancar, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, 

pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru 

care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare. 

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

mediului financiar nebancar, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de 

depreciere la data de raportare.”. 

   

23) În grupa de conturi 1440 „Credite acordate pentru procurarea/construcția 

imobilului”:  
a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate pentru procurarea/construcția imobilului, precum și pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1447 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1447 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate pentru 

procurarea/construcția imobilului și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1447 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate pentru procurarea/construcția 

imobilului, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 
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comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de 

credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate pentru procurarea/construcția 

imobilului, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.) la data de raportare.”; 

c) după contul 1447 se introduce un cont nou „1448 Contra - cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate pentru procurarea/construcţia imobilului şi plăţilor 

aferente lor pe toată durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1448 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate pentru procurarea/construcția 

imobilului, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata 

de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale 

sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.   

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate pentru 

procurarea/construcția imobilului, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de 

depreciere la data de raportare.”. 

   

24) În grupa de conturi 1450 „Credite acordate organizațiilor necomerciale”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 
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creditelor acordate organizațiilor necomerciale, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate 

din deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1457 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1457 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate organizațiilor 

necomerciale și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1457 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate organizațiilor necomerciale, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), 

care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate organizațiilor necomerciale, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) 

la data de raportare.”; 

c) după contul 1457 se introduce un cont nou „1458 Contra - cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate organizațiilor necomerciale și plăților aferente lor pe 

toată durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1458 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate organizațiilor necomerciale, 

precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, 

pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru 

care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.     

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 
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organizațiilor necomerciale, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de 

depreciere la data de raportare.”. 

   

25) În grupa de conturi 1460 „Credite acordate persoanelor fizice care practică 

activitate”:  
a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate persoanelor fizice care practică activitate, precum și pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1467 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1467 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate persoanelor 

fizice care practică activitate și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1467 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate persoanelor fizice care practică 

activitate, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de 

credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate persoanelor fizice care practică 

activitate, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.) la data de raportare.”. 

c) după contul 1467 se introduce un cont nou „1468 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate persoanelor fizice care practică activitate şi plăţilor 

aferente lor pe toată durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1468 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate persoanelor fizice care 

practică activitate, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată 

durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii 

inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.      

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 
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- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

persoanelor fizice care practică activitate, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective 

de depreciere la data de raportare.”. 

   

26) În grupa de conturi 1470 „Credite acordate în domeniul transport, telecomunicații și 

dezvoltarea rețelei”:  
a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; reducerile pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor acordate în domeniul transport, telecomunicații și dezvoltarea rețelei, precum și pentru 

acoperirea pierderii așteptate din deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1477 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1477 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul 

transport, telecomunicații și dezvoltarea rețelei și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni  

Contul 1477 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate în domeniul transport, 

telecomunicații și dezvoltarea rețelei, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît 

principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și 

pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate în domeniul transport, 

telecomunicații și dezvoltarea rețelei, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît 

principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare.”; 
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c) după contul 1477 se introduce un cont nou „1478 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea 

rețelei şi plăţilor aferente lor pe toată durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1478 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate în domeniul transport, 

telecomunicații și dezvoltarea rețelei, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît 

principalul, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de 

raportare. 

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate în 

domeniul transport, telecomunicații și dezvoltarea rețelei, pe toată durata de viață, pentru care 

riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există 

dovezi obiective de depreciere la data de raportare.”. 

   

27) În grupa de conturi 1490 „Alte credite acordate clienților”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă de asemenea sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; 

reducerile pentru pierderi  așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se 

stabilește în mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe 

toată durata de viață) altor credite acordate clienților, precum și pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) după contul 1497 se introduce un cont nou „1498 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea altor credite acordate  clienţilor şi plăţilor aferente lor pe parcursul a 12 

luni” cu următoarea descriere:  

„Contul 1498 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate clienților, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  



 

39 
 

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate clienților, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”; 

c) denumirea contului 1499 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1499 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea altor credite acordate clienților 

și plăților aferente lor pe toată durata de viață 

Contul 1499 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) altor credite acordate clienților, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată 

durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii 

inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) altor credite acordate 

clienților, precum și din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de 

raportare.”. 

 

28) În grupa de conturi 1510 „Alte credite acordate persoanelor fizice”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă, de asemenea, sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat; 

reducerile pentru pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se 

stabilește în mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe 

toată durata de viață) creditelor acordate persoanelor fizice, precum și pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea plăților aferente lor altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1517 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1517 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate persoanelor 

fizice și plăților aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1517 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 
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din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate persoanelor fizice, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) creditelor acordate persoanelor fizice, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”; 

c) după contul 1517 se introduce un cont nou „1518 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea altor credite acordate persoanelor fizice şi plăţilor aferente lor pe toată 

durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1518 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate persoanelor fizice, precum și 

din deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care 

riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există 

dovezi obiective de depreciere la data de raportare.      

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor / plăților aferente 

creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a creditului 

și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață) creditelor acordate 

persoanelor fizice, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de 

raportare.”. 

  

29) În grupa de conturi 1530 „Leasingul financiar”:  

a) în descrierea grupei, a doua propoziție se modifică după cum urmează: „În grupa dată se 

reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a leasingului la costul amortizat; reducerile 
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pentru pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în 

mărimea pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata 

de viață) leasingului financiar, precum și pentru acoperirea pierderii așteptate din deprecierea 

plăților aferente lui altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.).”; 

b) denumirea contului 1536 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „1536 

Contra–cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar acordat și 

plăților aferente lui pe parcursul a 12 luni 

Contul 1536 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) leasingului financiar acordat, precum și din 

deprecierea plăților aferente acestuia, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se 

constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de credit nu a crescut 

semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului 

financiar acordat pe parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

leasingului financiar acordat, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 

luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar 

acordat / plăților aferente leasingului financiar acordat, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar acordat / 

plăților aferente leasingului financiar acordat, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) 

ca urmare a trecerii la scăderi a leasingului financiar acordat și a plăților respective, pe parcursul 

a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni) leasingului financiar acordat, precum și din 

deprecierea plăților aferente acestuia, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de 

raportare.”; 

c) după contul 1536 se introduce un cont nou „1537 Contra – cont Reduceri pentru pierderi 

așteptate din deprecierea leasingului financiar acordat şi plăţilor aferente lor pe toată durata de 

viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1537 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe toată durata de viață) leasingului financiar acordat, precum și din 

deprecierea plăților aferente lor, altele decît principalul, pe toată durata de viață, pentru care 

riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există 

dovezi obiective de depreciere la data de raportare. 

În creditul contului se înregistrează: 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului 

financiar pe toată durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creditelor acordate, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar/ 

plăților aferente creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea 

calculată anterior, pe toată durata de viață; 
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- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar/ plăților 

aferente creditelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) urmare trecerii la scăderi a 

creditului și plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă reducerile pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe toată durata de viață leasingului financiar 

acordat, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul 

recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.”. 

 

30) În grupa de conturi 1700 „Dobînda calculată și alte venituri ce urmează să fie primite”:  

a) după contul 1707 se introduce un cont nou „1708 Dobînda negativă calculată la 

depozitele pe termen ale băncilor” cu următoarea descriere:  

„Contul 1708 este destinat pentru evidența calculării și încasării dobînzilor negative calculate 

către primire, la depozitele pe termen primite de la bănci. 

În debitul contului se înregistrează calcularea dobînzilor negative ce urmează să fie primite 

de către bancă. 

În creditul contului se înregistrează suma dobînzilor negative calculate încasate sau trecerea 

la scăderi. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma dobînzilor negative calculate la depozitele pe 

termen alte băncilor, dar neprimite.”; 

b) denumirea contului 1712 se modifică după cum urmează: „1712 Dobînda calculată la 

activele financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”; 

c) denumirea contului 1713 se modifică după cum urmează: „1713 Dobînda calculată la 

activele financiare la cost amortizat”; 

d)  în descrierea conturilor 1711-1713 textul „disponibile pentru vînzare și la valorile 

mobiliare păstrate pînă la scadență” se substituie cu textul „la valoarea justă prin alte elemente 

ale rezultatului global și la cost amortizat”. 

 

31) În grupa 1820 „Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea altor active 

care nu sînt credite”: 
a) denumirea grupei 1820 se modifică după cum urmează: „1820 Contra-cont Reduceri 

pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active care nu sînt credite”; 

b) denumirea conturilor 1821 și 1822, precum și descrierea acestora se modifică după cum 

urmează:  

„1821 Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor și plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni 

1822 Contra-cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active și plăților 

aferente lor pe parcursul a 12 luni 

Contul 1821 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

parcursul a 12 luni) creanțelor și plăților aferente creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de 

credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor, pe 

parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor / plăților aferente 

creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe parcursul a 12 luni; 
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- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor / plăților aferente 

creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creanțelor și a plăților respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

parcursul a 12 luni) creanțelor, precum și din deprecierea plăților aferente creanțelor, altele decît 

principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare. 

Contul 1822 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

parcursul a 12 luni) altor active care nu sunt credite și plăților aferente, altele decît principalul 

(dobînzi, comisioane etc.) care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care 

riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. 

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active care nu 

sunt credite, pe parcursul a 12 luni; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

altor active care nu sunt credite, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe parcursul a 

12 luni. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active care nu sunt 

credite / plăților aferente altor active care nu sunt credite, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, pe parcursul a 12 luni; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active care nu sunt 

credite / plăților aferente altor active care nu sunt credite, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a altor active care nu sunt credite și a plăților 

respective, pe parcursul a 12 luni. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

parcursul a 12 luni) altor active care nu sunt credite, precum și din deprecierea plăților aferente 

acestora, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) la data de raportare.”; 

c) după contul 1822 se introduc două conturi noi „1823 Contra – cont Reduceri pentru 

pierderi așteptate din deprecierea creanțelor şi plăţilor aferente lor pe toată durata de viață” și 

„1824 Contra – cont Reduceri pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active şi plăţilor 

aferente lor pe toată durata de viață” cu următoarea descriere:  

„Contul 1823 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

toată durata de viață) creanțelor și plăților aferente creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și pentru care riscul de 

credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi 

obiective de depreciere la data de raportare.      

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor, pe toată 

durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor / plăților aferente 

creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată anterior, 

pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor / plăților aferente 

creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

creanțelor și a plăților respective, pe toată durata de viață. 
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Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe toată durata de viață) creanțelor, precum și din deprecierea plăților 

aferente creanțelor, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață, 

pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru 

care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare. 

Contul 1824 este destinat pentru evidența reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe 

toată durata de viață) altor active care nu sunt credite și plăților aferente lor, altele decît 

principalul (dobînzi, comisioane etc.), care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor și 

pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru 

care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.      

În creditul contului se înregistrează:  

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active, pe 

toată durata de viață; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea plăților aferente 

altor active, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează:  

- diminuarea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active / plăților 

aferente altor active, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), față de mărimea calculată 

anterior, pe toată durata de viață; 

- anularea reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active / plăților aferente 

altor active, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.) ca urmare a trecerii la scăderi a 

altor active și a plăților respective, pe toată durata de viață. 

Soldul contului, la data de raportare, este creditor și reprezintă mărimea reducerilor pentru 

pierderi așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe toată durata de viață) altor active, precum și din deprecierea plăților 

aferente altor active, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), pe toată durata de viață, 

pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru 

care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.”. 

 

32) În denumirea și descrierea destinației clasei a 2-a, cuvîntul „obligațiuni” se substituie cu 

cuvîntul „obligații”.    

 

33) În grupa de conturi 2220 „Depozite la vedere fără dobîndă ale clienților”, după contul 

2238 se introduce un cont nou „2239 Alte conturi curente speciale” cu următoarea descriere:  

„Contul 2239 este destinat pentru evidența mijloacelor bănești ale executorilor judecătorești 

depuse/transferate fără dobîndă aferente cauțiunilor şi sumelor rezultate din executarea silită şi 

din alte activităţi procesuale, precum şi spezele de executare şi taxele pentru efectuarea actelor 

executorului judecătoresc, care conform art.28 din Legea nr.113 din 17.06.2010 nu pot fi 

urmărite în baza pretențiilor creditorilor executorului judecătoresc. 

În creditul contului se înregistrează depunerile/transferurile mijloacelor bănești aferente 

cauțiunilor şi sumelor rezultate din executarea silită şi din alte activităţi procesuale, precum şi 

spezele de executare şi taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc. 

În debitul contului se înregistrează transferurile din cont ale mijloacelor bănești. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mijloacele bănești care nu sînt încă remise 

beneficiarului.”. 

 

34) În grupa de conturi 2250 „Depozite la vedere cu dobîndă ale clienților”, după contul 

2275 se introduce un cont nou „2276 Alte conturi curente speciale” cu următoarea descriere:   

„Contul 2276 este destinat pentru evidența mijloacelor bănești ale executorilor judecătorești 

depuse/transferate cu dobîndă aferente cauțiunilor şi sumelor rezultate din executarea silită şi din 
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alte activităţi procesuale, precum şi spezele de executare şi taxele pentru efectuarea actelor 

executorului judecătoresc, care conform art.28 din Legea nr.113 din 17.06.2010 nu pot fi 

urmărite în baza pretențiilor creditorilor executorului judecătoresc. 

În creditul contului se înregistrează depunerile/transferurile mijloacelor bănești aferente 

cauțiunilor şi sumelor rezultate din executarea silită şi din alte activităţi procesuale, precum şi 

spezele de executare şi taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc. 

În debitul contului se înregistrează transferurile din cont ale mijloacelor bănești. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mijloacele bănești care nu sînt încă remise 

beneficiarului.”. 

 

35) În grupa de conturi 2330 „Depozite overnight ale băncilor”: 

a) în denumirea grupei se exclude sintagma „ale băncilor”; 

b) descrierea grupei, în final, se completează cu textul „ , precum și a depozitelor overnight 

ale persoanelor juridice”; 

c) după contul 2332 se introduce un cont nou „2333 Depozite overnight ale persoanelor 

juridice” cu următoarea descriere:  

„Contul 2333 este destinate pentru evidența depozitelor overnight plasate de către persoanele 

juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate. 

În creditul contului se înregistrează depozitele overnight plasate de către client. 

În debitul contului se înregistrează restituirea depozitelor overnight plasate sau transferarea 

lor în alte conturi. 

Soldul contului este creditor și reprezintă datoriile băncii aferente depozitelor overnight ale 

clienților.”. 

 

36) În grupa de conturi 2570 „Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 

pierdere”, descrierea grupei va avea următorul conținut: „Grupa este destinată pentru evidența 

datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării și celor desemnate ca fiind evaluate la 

valoarea justă prin profit sau pierdere, reevaluarea acestora, precum și evidența opțiunii de a 

desemna o datorie financiară la valoarea justă prin profit sau pierdere.”. 

 

37) În grupa de conturi 2700 „Dobîndă calculată, ce urmează să fie plătită”: 

a) după contul 2707 se introduce un cont nou „2708 Dobînda negativă calculată la plasări la 

termen în bănci”; 

b) denumirea contului 2724 „Dobînda calculată la depozitele overnight ale băncilor” se 

completează cu textul „și ale persoanelor juridice”; 

c) descrierea destinației conturilor 2701-2741, în final, se completează cu textul „ , precum și 

a dobînzilor negative la plasările la termen în bănci”. 

 

38) În grupa de conturi 2770 „Provizioane”: 

a) denumirea contului 2772 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „2772 

Provizioane pentru pierderi așteptate la angajamente condiționale pe parcursul a 12 luni 

Contul 2772 este destinat pentru evidența constituirii provizioanelor pentru acoperirea 

eventualelor pierderi așteptate la angajamente condiționale, pe parcursul a 12 luni, pentru care 

riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. În cazul în care 

volumul pierderilor se micșorează, suma micșorărilor se restituie la contul din care au fost 

constituite provizioanele. 

În creditul contului se înregistrează formarea și majorarea provizioanelor pentru acoperirea 

eventualelor pierderi așteptate la angajamente condiționale. 

În debitul contului se înregistrează diminuarea sumei provizioanelor aferente angajamentului 

condițional în cazul constatării acestuia ca activ în bilanțul contabil. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea provizioanelor formate pentru acoperirea 

eventualelor pierderi așteptate la angajamente condiționale, pe parcursul a 12 luni, calculate de 
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bancă pentru perioada de gestiune, pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale.”; 

b) după contul 2772 se introduce un cont nou „2773 Provizioane pentru pierderi așteptate la 

angajamente condiționale pe toată durata de viață” cu următoarea descriere: „Contul 2773 este 

destinat pentru evidența constituirii provizioanelor pentru acoperirea eventualelor pierderi 

așteptate la angajamente condiționale, pe toată durata de viață, pentru care riscul de credit a 

crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective 

de depreciere la data de raportare. În cazul în care volumul pierderilor se micșorează, suma 

micșorărilor se restituie la contul din care au fost constituite provizioanele. 

În creditul contului se înregistrează formarea și majorarea provizioanelor pentru acoperirea 

eventualelor pierderi așteptate la angajamente condiționale. 

În debitul contului se înregistrează diminuarea sumei provizioanelor aferente angajamentului 

condițional în cazul constatării acestuia ca activ în bilanțul contabil. 

Soldul contului este creditor și reprezintă mărimea provizioanelor formate pentru acoperirea 

eventualelor pierderi așteptate la angajamente condiționale, pe toată durata de viață, calculate de 

bancă pentru perioada de gestiune, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din 

momentul recunoașterii inițiale sau pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de 

raportare.”. 

 

39) În descrierea contului 2797 „Operațiuni cu carduri de plată”, în denumirea grupei 2800 

„Alte obligațiuni”, în descrierea contului 2805 „Decontări cu alte persoane fizice și juridice” și 

2806 „Decontări privind procurarea/vînzarea valorilor mobiliare și valutei străine”, în descrierea 

grupei 4660 „Venituri/pierderi din operațiunile de reevaluare”, în denumirea și descrierea 

contului 4663 „Venituri/pierderi din reevaluarea activelor/obligațiunilor în lei moldovenești”, în 

textul clasei 6 „Conturi condiționale” și 7 „Conturi memorandum” cuvîntul „obligațiuni” se 

substituie cu cuvîntul „obligații”. 

 

40) În grupa de conturi 3000 „Capital social al băncii”: 

a) descrierea grupei, în final, se completează cu textul „ , precum și pentru evidența 

capitalului de dotare al sucursalei unei bănci din alt stat”; 

b) după contul 3006 se introduce un cont nou „3007 Capital de dotare al sucursalei unei 

bănci din alt stat” cu următoarea descriere: „Contul 3007 este destinat pentru evidența formării și 

utilizării capitalului de dotare al sucursalei unei bănci din alt stat. 

În creditul conturilor se înregistrează formarea și majorarea capitalului de dotare. 

În debitul conturilor se înregistrează micșorarea capitalului de dotare. 

Soldul contului este creditor și reprezintă valoarea capitalului de dotare.”. 

 

41) În grupa 3550 „Capital secundar”: 

a) denumirea și descrierea contului 3553 va avea următorul cuprins:  

„3553 Diferențe din reevaluarea și deprecierea activelor financiare la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global 

Contul 3553 este destinat pentru evidența reevaluării și deprecierii activelor financiare la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

În creditul contului se înregistrează: 

- rezultatul favorabil din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente 

ale rezultatului global; 

- formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni sau pe toată 

durata de viață a activelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global; 

- reflectarea / majorarea creanței amînate privind impozitul pe profit; 

- trecerea la scăderi / diminuarea datoriei amînate privind impozitul pe profit. 

Valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor așteptate pe parcursul 

a 12 luni sau pe toată durata de viață. 
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În debitul contului se înregistrează:  

- rezultatul nefavorabil din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global; 

- diminuarea/anularea reducerilor pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni sau pe 

toată durata de viață a activelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global; 

- reflectarea / majorarea datoriei amînate privind impozitul pe profit; 

- trecerea la scăderi / diminuarea creanței amînate privind impozitul pe profit; 

- trecerea la venituri a rezultatului reevaluării pozitive a activelor financiare la momentul 

ieșirii. 

Soldul contului poate fi creditor, cînd rezultatul reevaluării este pozitiv sau la 

formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi așteptate, și debitor, cînd rezultatul reevaluării 

este negativ.”; 

b) în textul descrierii contului 3554: 

- creditul contului, în final, se completează cu două liniuțe noi, cu următorul text: 

„- suma modificării valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor 

riscului de credit; 

- suma modificării ulterioare ale valorii juste a investiției în instrumente de capitaluri proprii, 

care nu sunt deținute în vederea tranzacționării.”. 

- debitul contului, în final, se completează cu două liniuțe noi, cu următorul text: 

„- diminuarea valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuit modificărilor riscului de 

credit; 

- diminuarea valorii juste a investiției în instrumente de capitaluri proprii, care nu sunt 

deținute în vederea tranzacționării, ca urmare a modificărilor ulterioare.”. 

  

42) După grupa de conturi 4070 „Venituri din dobînzi la plasări-garanții la vedere în bănci” 

se introduce o grupă nouă, cu următorul cuprins: 

„4080 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen ale băncilor 

Grupa este destinată pentru evidența veniturilor din dobînzi negative la depozite pe termen 

primite de la bănci. 

4081 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen scurt ale băncilor (1 lună și mai 

puțin) 

4082 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 

lună și pînă la 1 an inclusiv) 

4083 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 

an și pînă la 5 ani inclusiv) 

4084 Venituri din dobînzi negative la depozite pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 

ani) 

Conturile 4081-4084 sînt destinate pentru evidența veniturilor din dobînzi negative la 

depozitele pe termen primite de la bănci. 

În creditul conturilor se înregistrează veniturile din dobînzi negative calculate către primire 

de bancă la depozitele pe termen primite de la bănci. 

În debitul conturilor se înregistrează transferarea la sfîrșitul perioadei de gestiune a 

veniturilor din dobînzi negative la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). 

Soldul conturilor este creditor și reprezintă suma veniturilor din dobînzi negative la 

depozitele pe termen primite de la bănci.”. 

 

43) Grupa de conturi 4160 „Venituri din dobînzi la active financiare disponibile pentru 

vînzare” se modifică după cum urmează: 

„4160 Venituri din dobînzi la active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 
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Grupa este destinată pentru evidența veniturilor din dobînzi la active financiare la valoarea 

justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

4161 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

4162 Venituri aferente dividendelor la acțiuni la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

4163 Venituri din dobînzi la alte active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

4165 Venituri din dobînzi la valori mobiliare gajate, la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 

Conturile 4161, 4163 și 4165 sînt destinate pentru evidența veniturilor din dobînzi la 

activele financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

În creditul conturilor se înregistrează veniturile din dobînzi obținute (primite și/sau calculate 

către primire) la activele financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

În debitul conturilor se înregistrează transferarea la sfîrșitul perioadei de gestiune a 

veniturilor din dobînzi la activele financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global la contul rezultatului exercițiului curent. 

Soldul conturilor este creditor și reprezintă suma veniturilor din dobînzi la active financiare 

la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

Contul 4162 este destinat pentru evidența veniturilor aferente dividendelor la acțiuni la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

În creditul contului se înregistrează veniturile aferente dividendelor obținute (primite și/sau 

calculate către primire) la acțiuni la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

În debitul contului se înregistrează transferarea la sfîrșitul perioadei de gestiune a veniturilor 

aferente dividendelor la acțiuni la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global la 

contul rezultatului exercițiului curent. 

Soldul contului este creditor și reprezintă suma veniturilor aferente dividendelor la acțiuni la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.”. 

 

44) Grupa de conturi 4180 „Venituri din dobînzi la active financiare, păstrate pînă la 

scadență” se modifică după cum urmează: 

„4180 Venituri din dobînzi la active financiare, la cost amortizat 

Grupa este destinată pentru evidența veniturilor din dobînzi calculate (primite) la active 

financiare la cost amortizat. 

4182 Venituri din dobînzi la valori mobiliare emise de BNM, la cost amortizat 

4183 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat (pe termen mediu), la cost amortizat 

4184 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat (pe termen lung), la cost amortizat 

4185 Venituri din dobînzi la valori mobiliare gajate, la cost amortizat 

4186 Venituri din dobînzi la alte active financiare, la cost amortizat 

Conturile 4181-4186 sînt destinate pentru evidența veniturilor din dobînzi la valorile 

mobiliare și alte active financiare la cost amortizat. 

În creditul conturilor se înregistrează veniturile din dobînzi obținute (primite și/sau calculate 

către primire) de bancă la obligațiuni ale BNM, valori mobiliare de stat, valori mobiliare gajate și 

alte active financiare la cost amortizat. 

În debitul conturilor se înregistrează transferarea la sfîrșitul perioadei de gestiune a 

veniturilor din dobînzi la contul rezultatului exercițiului curent. 

Soldul conturilor este creditor și reprezintă suma veniturilor din dobînzi la active financiare 

la cost amortizat obținute de bancă.” 

 

45) După grupa de conturi 5070 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanții la vedere ale 

băncilor” se introduce o grupă nouă, cu următorul cuprins: 

„5080 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen în bănci 
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Grupa este destinată pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi negative calculate și/sau plătite 

la plasări la termen în bănci. 

5081 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen scurt în bănci – părți nelegate (1 lună 

și mai puțin) 

5082 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen scurt în bănci – părți nelegate (mai 

mult de 1 lună și pînă la 1 an inclusiv) 

5083 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen scurt în bănci – părți legate (1 lună și 

mai puțin) 

5084 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen scurt în bănci – părți legate (mai mult 

de 1 lună și pînă la 1 an inclusiv) 

5085 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen mediu în bănci – părți nelegate (mai 

mult de 1 an și pînă la 5 ani) 

5086 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen mediu în bănci – părți legate (mai 

mult de 1 an și pînă la 5 ani inclusiv) 

5087 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen lung în bănci – părți nelegate (mai 

mult de 5 ani) 

5088 Cheltuieli cu dobînzi negative la plasări la termen lung în bănci – părți legate (mai mult 

de 5 ani) 

Conturile 5081-5088 sînt destinate pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi negative la plasări 

la termen în bănci. 

În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu dobînzi negative la plasări la termen în 

bănci. 

În creditul conturilor se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la 

contul rezultatului exercițiului curent. 

Soldul conturilor este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi negative la plasări la 

termen în bănci.”. 

 

46) În grupa de conturi 5250 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite la vedere ale clienților” după 

contul 5275 se introduce un cont nou „5276 Cheltuieli cu dobînzi la alte conturi curente 

speciale” cu următoarea descriere: 

„Contul 5276 este destinat pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la conturile curente 

speciale ale executorilor judecătorești. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la conturile curente speciale ale 

executorilor judecătorești. 

În creditul contului se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la 

contul rezultatului exercițiului curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la conturile curente 

speciale ale executorilor judecătorești.”. 

 

47) În grupa de conturi 5330 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite overnight ale băncilor”:  

a) în denumirea grupei se exclude sintagma „ale băncilor”; 

b) descrierea grupei, în final, se completează cu textul „și de la clienți-persoane juridice”; 

c) după contul 5332 se introduce un cont nou „5333 Cheltuieli cu dobînzi la depozite 

overnight ale persoanelor juridice” cu următoarea descriere: 

„Contul 5333 este destinate pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la depozitele overnight 

primite de la persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau 

alt gen de activitate. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la depozitele overnight primite de 

la persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de 

activitate. 

În creditul contului se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la 

contul rezultatului exercițiului curent. 
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Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la depozitele 

overnight primite de la persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de 

întreprinzător sau alt gen de activitate.”. 

 

48) În grupa de conturi 5770 „Cheltuieli cu provizioane și alte contribuții”, descrierea, 

debitul și creditul contului 5773 va avea următorul conținut: „Contul 5773 este destinat pentru 

evidența cheltuielilor efectuate la formarea și majorarea provizioanelor pentru pierderi așteptate 

la angajamente condiționale pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate la formarea și majorarea 

provizioanelor pentru pierderi așteptate la angajamente condiționale. 

În creditul contului se înregistrează sumele restituite din contul 2772 sau 2773 și trecerea 

cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul rezultatului exercițiului curent. 

Soldul contului este debitor, dar poate fi și creditor (în cazul micșorării provizioanelor 

aferente angajamentelor condiționale).”. 

 

49) Grupa 5850 „Cheltuieli pentru deprecierea activelor financiare” se modifică după 

cum urmează: 

„5850 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare 

Grupa este destinată pentru evidența cheltuielilor de acoperire a pierderilor așteptate din 

deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor preconizate 

din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) activelor financiare la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și valorilor mobiliare la cost amortizat și 

plăților aferente lor. 

5851 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea activelor financiare la valoarea 

justă prin alte elemente ale rezultatului global 

5852 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea activelor financiare la cost 

amortizat 

5853 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea conturilor „Nostro” 

5854 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la vedere în 

bănci 

5855 Cheltuieli aferente pierderilor așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la termen în 

bănci 

Contul 5851 este destinat pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) activelor financiare la valoarea justă 

prin alte elemente ale rezultatului global (clasificate ca instrumente de datorie) și plăților aferente 

lor. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderilor așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) activelor financiare la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (clasificate ca instrumente de datorie) și 

plăților aferente lor, dar în unele cazuri poate fi și creditor. 

Contul 5852 este destinat pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 
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așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) activelor financiare la cost amortizat 

și plăților aferente lor. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea activelor financiare la cost amortizat. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderilor așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) activelor financiare la 

cost amortizat și plăților aferente lor, dar în unele cazuri poate fi și creditor. 

Contul 5853 este destinat pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) conturilor „Nostro” și plăților 

aferente lor. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea conturilor „Nostro”. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderilor așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) conturilor „Nostro” și 

plăților aferente lor, dar în unele cazuri poate fi și creditor. 

Contul 5854 este destinat pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor-garanții la vedere în bănci. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la vedere în bănci. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderilor așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor-garanții la 

vedere în bănci, dar în unele cazuri poate fi și creditor. 

Contul 5855 este destinat pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor-garanții la termen în bănci. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea plasărilor-garanții la termen în bănci. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderilor așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) plasărilor-garanții la 

termen în bănci, dar în unele cazuri poate fi și creditor.”. 
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50) Grupa 5860 „Cheltuieli pentru deprecierea creditelor și plăților aferente lor” se 

modifică după cum urmează: 

„5860 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor și plăților aferente 

lor 

Grupa este destinată pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) creditelor și 

plăților aferente acestora. 

5861 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate agriculturii și 

plăților aferente lor 

5862 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei 

alimentare și plăților aferente lor 

5863 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul 

construcțiilor și plăților aferente lor 

5864 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor de consum și plăților 

aferente lor 

5865 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei 

energetice și plăților aferente lor 

5866 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate băncilor și 

plăților aferente lor 

5867 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate instituțiilor 

finanțate de la bugetul de stat și plăților aferente lor 

5868 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate Casei Naționale 

de Asigurări Sociale/Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și plăților aferente lor 

5869 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor la cost amortizat acordate 

Guvernului și plăților aferente lor 

5871 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate unităților 

administrativ-teritoriale/instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale și plăților 

aferente lor 

5872 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate industriei 

productive și plăților aferente lor 

5873 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate comerțului, în 

domeniul prestării serviciilor și plăților aferente lor 

5874 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate mediului 

financiar nebancar și plăților aferente lor 

5875 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate pentru 

procurarea/construcția imobilului și plăților aferente lor 

5876 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate organizațiilor 

necomerciale și plăților aferente lor 

5877 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creditelor acordate în domeniul 

transport, telecomunicații și dezvoltarea rețelei și plăților aferente lor 

5878 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea altor credite acordate clienților și 

plăților aferente lor 

5879 Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea leasingului financiar acordat și 

plăților aferente lor 

Conturile 5861-5879 sînt destinate pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor și plăților aferente acestora altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.). 
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În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea creditelor și plăților aferente acestora, altele decît principalul (dobînzi, 

comisioane etc.). 

În creditul conturilor se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- sumele încasate în contul creditelor trecute anterior (anul curent și/sau anul precedent) la 

scăderi din contul reducerilor pentru pierderi așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul profitului nedistribuit 

(pierderii neacoperite). 

Soldul conturilor este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderilor așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor preconizate din creditare așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) 

creditelor și plăților aferente acestora, altele decît principalul (dobînzi, comisioane etc.), dar în 

unele cazuri poate fi și creditor.”. 

 

 

51) În grupa de conturi 5880 „Cheltuieli pentru deprecierea altor active”:  

a) denumirea contului 5881 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „5881 

Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea creanțelor și plăților aferente lor 

Contul 5881 este destinat pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii 

așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor 

așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) creanțelor și plăților aferente lor. 

În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea creanțelor și plăților aferente lor. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderii așteptate  din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) creanțelor și plăților 

aferente lor, dar în unele cazuri poate fi și creditor.” 

b) descrierea conturilor 5882-5884, 5886 se modifică după cum urmează: „Conturile 5882-

5884 sînt destinate pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea pierderii din 

deprecierea (pierderea de valoare) investițiilor imobiliare, imobilizărilor corporale și 

necorporale. 

În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor din 

deprecierea investițiilor imobiliare, imobilizărilor corporale și necorporale și suma pierderilor 

din deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale neacoperită din contul diferențelor din 

reevaluarea activului respectiv, în cazul contabilizării activului la valoarea reevaluată. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderii din deprecierea (pierderea de valoare) investițiilor imobiliare, imobilizărilor corporale și 

necorporale și care nu pot fi reflectate în alte conturi și neacoperită din contul diferențelor din 

reevaluarea activului respectiv, în cazul contabilizării activului la valoarea reevaluată, dar în 

unele cazuri poate fi și creditor.”; 

c) denumirea contului 5886 și descrierea acestuia se modifică după cum urmează: „5886 

Cheltuieli pentru pierderi așteptate din deprecierea altor active care nu sînt credite și plăților 

aferente lor 



 

54 
 

Conturile 5886 sînt destinate pentru evidența cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) a altor active care nu sînt 

credite și plăților aferente lor și care nu pot fi reflectate în alte conturi. 

În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile calculate pentru acoperirea pierderilor 

așteptate din deprecierea altor active care nu sînt credite și plăților aferente lor. 

În creditul contului se înregistrează:  

- sumele reluării pierderii așteptate din depreciere; 

- trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor la contul rezultatului exercițiului 

curent. 

Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor calculate pentru acoperirea 

pierderii așteptate din deprecierea (valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea 

pierderilor așteptate pe parcursul a 12 luni sau pe toată durata de viață) a altor active care nu sînt 

credite și plăților aferente lor și care nu pot fi reflectate în alte conturi.”. 

 

52) În grupa de conturi 5890 „Cheltuieli din ieșirea activelor neacoperite din reduceri 

pentru pierderi din depreciere”, în denumirea grupei, a conturilor, precum și în descrierea 

acestora după cuvîntul „pierderi” se completează cu cuvîntul „așteptate”.  

 

 

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 01 ianuarie 2018. 

 

 


