
 
REGISTRUL-INVENTAR (cod 14-1-2) 

Registrul-inventar serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

Registrul-inventar se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care 
organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, la începutul activităţii, la sfârşitul 
exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi fără spaţii libere, pe baza 
datelor cuprinse în listele de inventariere şi, respectiv, în procesele-verbale de inventariere a 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii grupate după natura lor. În cazul în care inventarierea 
are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu 
intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului 
financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în Registrul-inventar. Operaţiunea de actualizare 
a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să 
fie reflectată situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

Registrul-inventar se poate completa prin înscrierea tuturor elementelor patrimoniale 
inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a 
elementelor patrimoniale grupate după natura lor, potrivit opţiunii entităţii. În acest caz, listele de 
inventariere se anexează la Registrul-inventar. 

Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse inventarierii pe baza confirmării 
extraselor sau a punctajelor reciproce, în funcţie de necesităţi. 

În cazul încetării activităţii, Registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii inventariate faptic la acea dată. 

În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate în ordine cronologică, 
de la deschiderea registrului până la sfârşitul exerciţiului financiar, sau încetarea activităţii. 

În coloana 2 vor fi recapitulate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii inventariate, detaliat după natura lor, valorile materiale putând fi defalcate pe gestiuni. 

În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor inventariate. Valoarea contabilă a 
unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, 
pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 

În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere (pe baza listelor de inventariere 
şi a proceselor-verbale de inventariere). 

În coloana 5 se trec diferenţele din evaluare, calculate ca diferenţă între valoarea 
contabilă şi valoarea de inventar. 

În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezmembrări, dezasortări, 
calamităţi, terţi neidentificaţi etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Entitatea……………………… 
 

REGISTRUL-INVENTAR 
la data de ………………. 

 
Nr. pagină ………….. 

 
Nr.  
crt. 

Recapitulaţia  
elementelor  
inventariate 

Valoarea  
contabilă 

Valoarea de 
inventar 

Diferenţe din evaluare 
(de înregistrat) 

valoare cauze diferenţe 
1 2 3 4 5(3-4) 6 
      
      
      
      
      

Întocmit,                                                    Verificat,                                                   14-1-2 
 


