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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
Ediţia/ Revizia

Componenta revizuită

Data aplicării

Ediţia 1

01.10.2013

3. LISTA DE DIFUZARE
Scopul
difuzării
3.
1
3.
2
3.
3
3.
4

Ex.
nr.

Compartiment

Aplicare

1

Toate

Informare

2

-

Evidenţă

3

CSCIM

Administrator
financiar
Administrator
financiar
Secretar CSCIM

Arhivare

4

Secretariat

Secretară

Funcţia

Nume şi prenume

Data
primirii

Elena VASLUIANU

16.09.2013

Elena VASLUIANU
Gheorghiţa Daniela
NISTOREASA
Gheorghiţa Daniela
NISTOREASA

Semnătura

16.09.2013
16.09.2013

4. SCOPUL
Scopul prezentei proceduri este de:
- a stabili metodologia şi responsabilităţile privind gestionarea intrării/ieşirii mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar şi privind calculul amortizării;
- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
director, în luarea deciziei.
5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pentru gestionarea
intrării/ ieşirii mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi privind calculul amortizării.
Procedura este o procedură operaţională care se aplică în activitatea Compartimentului
Contabilitate.
5.1. Date de intrare
cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Directorului etc) şi
cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);
procesele care se desfăşoară în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni;
competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
resurse financiare alocate.
5.2. Date de ieşire
Mijloace fixe şi obiecte de inventar gestionate.
Indicator de performanţă: Număr de mijloace fixe şi obiecte de inventar gestionate.
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
6.1. Reglementări internaţionale:
- recomandările C.E.
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6.2. Legislaţia primară
- Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 82 /1991 a contabilitatii- Republicată
- Legea nr. 259/ 2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
- Legea nr. 131/1996, aproba Ordonanţa Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei
financiar-valutare
- OUG nr. 102/ 2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
- LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale
6.3. Legislaţia secundară
- Ordinul nr. 3512 din 27/11/2008, privind documentele financiar-contabile
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
- Organigrama;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare;
- Fişele posturilor.
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1 Definiţii ale termenilor
Nr.
Termenul
Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care
crt
defineşte termenul
1
Procedura operaţională
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor
de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la
aspectul procesual
2
Ediţie a unei proceduri
Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale
operaţionale, aprobată şi difuzată
3
Revizia în cadrul unei ediţii
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
7.2 Abrevieri ale termenilor
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Abrevierea

Termenul abreviat

OTC
Ct
E
V
Ap
Ah
Acp
OPC
Scr

ordonator terţiar de credite
contabil
elaborare
verificare
aprobare
arhivare
alte compartimente
ordonator principal de credite
secretar
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bibliotecar

8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1 Generalităţi
Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare
si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta
valoare poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie;
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la
incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;
b) capacitatile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au intocmit formele de înregistrare ca
mijloace fixe; acestea se cuprind în grupele in care urmeaza a se înregistra, la valoarea rezultata
prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investitiile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbunatăţirii parametrilor tehnici iniţiali, prin
majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.
Nu sunt considerate mijloace fixe:
a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate in scopul inlocuirii
componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali
ai mijlocului fix;
b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse
in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si de durata lor de
functionare normala;
c) constructiile si instalatiile provizorii;
d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de
ingrasat, pasarile si coloniile de albine;
e) padurile;
f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare,
precum si cele pentru foraj, executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele
pentru alimentarea cu apa, care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz - capul unor zacaminte
de titei, precum si sondele de cercetare geologica, care au pus in evidenta acumulari de
hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice si economice obiective, nu pot fi exploatate;
g) prototipurile, atata timp cat servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria
zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;
h) echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat,
indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare.
8.2. Documente utilizate
- Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (cod 14-3-9)
- Registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1)
- Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2)
2. registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1)
1. Serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate,
in vederea identificarii lor.
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2. Se intocmeste de catre compartimentul financiar-contabil prin inregistrarea cronologica a
mijloacelor fixe intrate in unitate.
Se poate folosi fie cate un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe, fie un registru pentru mai
multe grupe, in functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza a intra in
unitate.
În scopul asigurarii controlului asupra existentei mijloacelor fixe, se atribuie fiecarui mijloc
fix, care constituie obiect de evidenta, un numar de inventar in momentul intrarii in unitate prin
achizitionare, construire, confectionare, transfer etc. (cu exceptia celor luate cu chirie), care se
consemneaza in registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe
care circula prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprima pe acestea.
Numerotarea mijloacelor fixe in cadrul registrului se face, de regula, in ordinea succesiva a
numerelor si/sau pe grupe de mijloace fixe.
Numarul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaza sa fie trecut in toate documentele care
privesc mijlocul fix respectiv.
Numarul de inventar atribuit se imprima direct pe obiect (cu vopsea sau marker permanent)
sau se graveaza pe o placuta ce se fixeaza pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care sa
asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
Pe fiecare obiect este obligatoriu sa se imprime si initialele unitatii careia ii apartin mijloacele
fixe respective.
Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) si pentru
mijloacele fixe a caror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distributie gaz metan, drumuri,
linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indica numarul de inventar atribuit. În aceste cazuri, este
necesar ca, pe langa numarul de inventar respectiv, sa se foloseasca si numere suplimentare.
Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unitati sau scoase din functiune
nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate in unitate. Aceste numere raman libere pana la
renumerotarea mijloacelor fixe, cand se intocmeste un nou registru al numerelor de inventar.
Mijloacele fixe inchiriate se evidentiaza in contabilitatea unitatii care le-a luat cu chirie, in
conturi in afara bilantului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.
Principalele date ale formularului se completeaza astfel:
– in coloana 1 se inscrie numarul de inventar;
– in coloana 2 se inscrie codul mijlocului fix;
– in coloana 3 se inscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;
– in coloana 4 se inscrie locul unde se afla mijlocul fix. În cazul miscarilor frecvente, aceasta
coloana se completeaza cu creionul negru, pentru a se putea sterge denumirea locului de folosinta
anterior si a se inscrie noul loc unde se afla mijlocul fix;
– coloana 5 se foloseste in masura in care sunt necesare si alte mentiuni decat cele facute in
celelalte coloane, ca, de exemplu, mentiuni privind transferul sau scoaterea din functiune a
mijlocului fix, data instituirii gajului si beneficiarul acestuia, dupa caz.
3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
– denumirea formularului;
– denumirea unitatii;
– numarul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice; locul
unde se afla.
Pentru mijloacele fixe achiziţionate, contabilul unitatii va completa:
3. fişa mijlocului fix (cod 14-2-2)
1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
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2. Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix
sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare, care au aceleasi cote de
amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.
Se pastreaza pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificarea imobilizarilor
corporale conform legislatiei in vigoare, iar in cadrul acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaza
pe locuri de folosinta.
Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se evidentiaza separat.
Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau
modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, imbunatatirii, modernizarii sau
reevaluarii lor (bon de miscare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din functiune etc.).
Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, mijloacele fixe se inscriu pe un singur rand,
specificandu-se in prima coloana numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitara de
inventar se poate inscrie in coloana a treia a formularului.
În coloana „Bucati“, intrarile se inscriu „in negru“, iar iesirile „in rosu“.
Înregistrarile in coloanele „Debit“, „Credit“ si „Sold“ se fac la valoarea de inventar a
mijloacelor fixe.
În rubrica destinata datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, in afara de datele privind
marca, numarul de fabricatie, seria, se inscriu si partile componente ale mijlocului fix.
Data amortizarii complete si cota de amortizare se inscriu in spatiile rezervate.
3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
– denumirea formularului;
– numarul de inventar;
– felul, seria, numarul si data documentului de provenienta;
– valoarea de inventar;
– amortizarea lunara;
– denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice;
– accesorii;
– grupa;
– codul de clasificare;
– data darii in folosinta (anul, luna);
– data amortizarii complete (anul, luna);
– durata normala de functionare; cota de amortizare (%), dupa caz;
Verso, dupa caz:
– numarul de inventar; documentul (felul, numarul, data); operatiunile care privesc miscarea,
cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind gajul instituit asupra
mijlocului fix, dupa caz.
Daca mijloacele fixe achizitionate vor fi transferate la alt compartiment, administratorul va
completa:
4. bon de mişcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3a)
1. Serveste ca:
– document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale
unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subordonate etc.);
– document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia sau subunitatea
predatoare la cea primitoare;
– document justificativ de inregistrare in evidenta responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de
folosinta si in contabilitate.
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2. Se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata de compartimentul care
dispune miscarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-sef, energetic-sef, administrativ etc.).
3. Circula:
– la persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii (ambele exemplare);
– la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare, pentru semnare de predare de
catre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul sectiei,
serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
– la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (impreuna cu mijlocul fix), pentru
inregistrarea in evidenta la locul de folosinta (exemplarul 1);
– la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix (exemplarul 1).
4. Se arhiveaza:
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
– la sectia (serviciul, atelierul, subunitatea) predatoare (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
– denumirea formularului;
– numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); predator; primitor;
– numarul curent; denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice; numarul de inventar; bucati;
valoarea de inventar;
– subunitatea predatoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semnatura;
– subunitatea primitoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semnatura;
– aprobat: data, semnatura.
8.4.2.2. Calculul amortizării
Amortizarea se stabileste de către Compartimentul Contabilitate din cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru
Poni” Cucuteni prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se
include in cheltuielile de exploatare.
Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se intelege:
- valoarea de intrare aferenta fiecarui mijloc fix, reevaluata in conformitate cu prevederile legale;
- cheltuielile de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
- costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala;
- valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in
activ pe baza raportului intocmit de gestionar /contabil si cu aprobarea a ordonatorului de credite
bugetare;
Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana
la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare.
Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza
de catre entitatea care le are in proprietate.
Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de
gestiune se recupereaza de entitatea care a efectuat investitia, pe perioada contractului.
Amortizarea cladirilor si a constructiilor speciale ale minelor, salinelor cu extractie in solutie prin
sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide, a caror durata de folosire
este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor,
precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, in functie de
rezerva exploatabila de substanta minerala utila.
Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza:
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Cheltuielile de constituire, precum si cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza intro perioada de cel mult 5 ani.
Brevetele, licentele, know-how, marcile de fabrica, de comert si de servicii si alte drepturi de
proprietate industriala si comerciala similare, achizitionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata
prevazuta pentru utilizarea lor de catre entitatea care le detine.
Imobilizarile necorporale de natura concesiunii, superficiei si a uzufructului se amortizeaza
pe durata contractului.
Programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti se amortizeaza in
functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.
Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu, la valoarea stabilita, in
functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie
sau la valoarea aportului in natura, dupa caz.
In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe
scoase din functiune, entitatea asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in
urma valorificarii acestora. Diferenta ramasa neacoperita se include in cheltuieli exceptionale,
nedeductibile fiscal, pe o perioada de maximum 5 ani, sau diminueaza capitalurile proprii, cu
respectarea dispozitiilor legale.
Durata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de catre
responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
Regimul de amortizare - Instituţiile publice amortizeaza mijloacele fixe utilizand:
A. Amortizarea liniara - se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a
unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului
fix.
Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a
mijloacelor fixe.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii
Instituţiile publice, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, au obligatia sa
evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe si amortizarea acestora. Institutiile
publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe si sumele
rezultate din dezmembrarea si valorificarea prin scoaterea din functiune a acestora.
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Nr.
crt.

Compartimentul
(postul)/
acţiunea
(operaţiunea

APG

0
1
1
elaborare
E
2
verificare
3
aprobare
4
arhivare
Ah
10. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
anex
ă

Denumirea
anexei

1

fişa de evidenţă a
materialelor de natura

OTC

Ct

.........
Acp

.........
Acp

.........
Acp

Ah

2

3

4

5

6

7

V
Ap
Ah
Elabo
ra
tor

Aprobă

Ct

OTC

Număr de
exemplare

1

Difu
zare

Ct

Arhivare
Loc

Perioadă

Ah

10 ani

Alte
elemente
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obiectelor de inventar

2
3
4

registrul numerelor de
inventar
fişa mijlocului fix
bon de mişcare a mijloacelor
fixe

Ct

OTC

1

Ct

Ct
APG

OTC
OTC

1
2/3

Ct
Ct

Ah

10 ani

ANEXA NR. 1
MODEL - FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE
INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ
Unitatea ………………………………
Secţia (locul de folosinţă)

FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA
OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ
Numele şi prenumele ....................................................... Marca ............... Funcţia .............................
Denumirea
Termenul de folosire
P/U
U/M
PRIMIRI
RESTITUIRI
obiectelor (inclusiv
seria, dimensiunea,
etc.)
Documentul
Cantitatea
Semnătura
Documentul
Cantitatea
Semnătura
Data

Felul şi nr.

Data

Felul şi nr.

ANEXA NR.2
MODEL - REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
______________________________________________________________________________
| Nr. de | Codul de | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte menţiuni |
|inventar |clasificare |şi caracteristici tehnice | se află | |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
(verso)
______________________________________________________________________________
| Nr. de | Codul de | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte menţiuni |
|inventar |clasificare |şi caracteristici tehnice | se află | |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|

ANEXA NR.3
MODEL - REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
______________________________________________________________________________
| Nr. de | Codul de | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte menţiuni |
|inventar |clasificare |şi caracteristici tehnice | se află | |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
(verso)
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______________________________________________________________________________
| Nr. de | Codul de | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte menţiuni |
|inventar |clasificare |şi caracteristici tehnice | se află | |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|
|_________|____________|__________________________|____________|_______________|
| | |__________________________|____________|_______________|

ANEXA NR.4
MODEL - BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________|
| | Număr | Data eliberării | Cod | Cod | |
| | document | | predător | primitor | |
| |__________|_________________|__________|__________|_________________|
| | | ziua| luna| anul| | | |
| |__________|_____|_____|_____|__________|__________|_________________|
|_________|__________|_____|_____|_____|__________|__________|_________________|
| Subsemnaţii din partea .............................................. şi din |
| partea ............................................ am procedat la predarea- |
| primirea mijloacelor fixe în baza ...................... din ............... |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. | Denumirea mijlocului fix şi | Numărul de | Buc. | Valoarea de inventar |
| crt.| caracteristici tehnice | inventar | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
14-2-3A A5 t2 (verso)
| Nr. | Denumirea mijlocului fix şi | Numărul de | Buc. | Valoarea de inventar |
| crt.| caracteristici tehnice | inventar | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PREDĂTOARE (secţie, atelier etc.) | APROBAT |
|__________________________ _____________________| |
| Numele şi prenumele | Semnătura | |
|__________________________|_____________________|_____________________________|
| | | Data | Semnătura |
|__________________________|_____________________|__________|__________________|
| SUBUNITATEA PRIMITOARE (secţie, atelier etc.) | | |
|__________________________ _____________________| | |
| Numele şi prenumele | Semnătura | | |
|__________________________|_____________________| | |

