
Ghidul privind prezentarea situațiilor financiare online 
(pe un exemplu convențional) 

1. Deschideți în browser (Chrome, Mozilla) pagina www.raportare.md , autentificați-vă în sistem cu 
Numele și Parola utilizatorului după care faceți click pe pictograma Biroului Național de Statistică. 

2. Pe pagina care a apărut se afișează lista rapoartelor statistice deja prezentate. Pentru crearea unui 
document nou facem click pe ”Crearea unui document”. 

http://www.raportare.md/


3. Există 2 metode de completare a Situațiilor financiare: Manual și încărcate dintr-un fișier XML. 
3.1. Pentru a completa manual raportul, selectăm RSF1 pentru Situațiile financiare sau RSF2 

pentru Situațiile financiare ale organizațiilor necomerciale după care tastăm ”Crează 
document”. 

3.2. Pentru a completa Situațiile financiare dintr-un fișier XML este necesar de ales opțiunea 
”Încărcarea datelor din fișierul XML” (selectați fișierul XML salvat din programa contabilă) 



După ce datele din XML au fost încărcate, tastăm ”Crează document” 

 
4. Completăm documentul manual sau verificăm datele încărcate din XML. 

 Notă: Indicatorii în Situațiile financiare se completează în lei, fără bănuți (excepția rd.11 și 12 din 
Anexa 6 „Date generale”, acestea rînduri completează doar Societăți pe Acțiuni) 



5. Verificăm dacă este completată celula ”Numărul mediu scriptic al personalului în perioada 
precedentă”  

6.  Atragem atenția că la completarea în Anexa 6 ”Date generale” rd.13 ”Valuta străină disponibilă 
recalculată în moneda națională” se indică valoarea în LEI. Ulterior, la descifrarea valutelor se 
indică în prima celula valoarea recalculată în lei, și în următoarea celulă se indică codul valutei.  



7. După completarea și verificarea documentului este necesar de atașat Nota explicativă în format 
PDF (scanată sau exportată din Word 2007, 2010, 2013, 2016 în format PDF prin Save As -> Save as 
Type -> PDF).  



8. După ce am atașat Nota Explicativă - Salvăm documentul.  

9. După verificare Expediem documentul pentru semnare la conducător.  



10. IMPORTANT: Înainte de a expedia spre semnare, verificăm în PROFIL poșta electronică la care va fi 
expediată notificarea precum și datele conducătorului. 

11. În Persoanele juridice reprezentante în compartimentul BNS deschidem pentru redactare firma 
necesară. 



12. Verificăm conducătorul, IDNP și poșta electronica la care va fi expediată notificarea pentru 
semnarea documentului. Tot aici putem adăuga adjunctul conducătorului care are dreptul să 
semneze situațiile financiare. Dacă au fost efectuate modificări, le salvăm prin tasta ”Salvează” 

13. Adjunctul trebuie sa fie a conducătorului, respectiv dacă ulterior va fi ales adjunctul pentru 
semnare, notificare va veni pe email-ul adjunctului. 



14. Revenim la p.9 și expediem documentul pentru semnare. Selectăm pentru semnare doar pe 
conducător (sau adjunctul lui) și apăsăm ”Trimite”. 

15. După trimiterea spre semnare apare mesajul 
16. Deschidem poșta și vedem notificarea. Dacă in mapa Inbox (sau Mesaje primite sau Входящие) nu 

este notificarea, verificăm mapa Junk (SPAM). 

  



17. În sistemul de raportare electronică documentul are statut На подпись. 

18. În emailul-notificare accesăm linkul Vizualizarea documentului pentru semnare. 



19. Sa deschide documentul pentru vizualizare. Pentru semnare tastăm Подписать. 

20. Se deschide pagina Msign, pentru semnare alegem una din 4 semnături posibile cu care putem 
semna, și parcurgem pașii necesari. 



21. In exemplul dat a fost folosită Semnătura electronica CTS. 

22. După semnare primiți mesajul. 

23. Statutul documentului se va schimba în Expediat la BNS care ulterior se va schimba în Primit la 
BNS și va apărea Recipisa. 


