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Adr Agenţie de Dezvoltare Regională

APC Administraţie publică centrală

APl Administraţie publică locală

AsP Agenţia Servicii Publice* 

bi Bun imobil

bM Bun mobil

CFu Cadastru Funcţional Urban

Crd Consiliu Regional pentru Dezvoltare

CnCdr Consiliul Naţional pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale

du Documentaţie de urbanism

duP Documentul unic de program

Fndr Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională

GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei

MAdrM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova**

OITE Obiecte de infrastructură tehnico-edilitară

PAtn Plan de amenajare a teritoriului naţional

PAtr Plan de amenajare a teritoriului raional
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PUG Planul urbanistic general
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rbi Registrul bunurilor imobile
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SIA ROITE Sistem Informaţional Automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” 

sF Studiu de fezabilitate
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ti Tehnologii informaţionale

uAt Unitate administrativ-teritorială

UTAG Unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia

uE Uniunea Europeană

* Agenţia Servicii Publice (ASP) a fost creată la 22.05.2017 în subordinea Guvernului în baza Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Re-
gistru” şi fuziunii ÎS „Camera Înregistrării de Stat”, ÎS „Cadastru”, Serviciul Stare Civilă din subordinea Ministerului Justiţiei şi Camera de Licenţiere din subordinea 
Ministerului Economiei
** Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) a fost constituit în mai 2017 prin fuziunea Ministerelor Agriculturii şi Industriei Alimentare, Dez-
voltării Regionale şi Construcţiilor (componenta regională), Mediului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
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NOŢIUNI UTIlIZATE îN GhID

Administrare a proprietăţii publice
Activitate ce ține de exercitarea și modificarea dreptului de 
proprietate al statului și/sau al unităților administrativ-te-
ritoriale.

Agenţie de Dezvoltare Regională
Instituție publică necomercială, subordonată autorității 
de implementare a politicii de dezvoltare regională, creată 
pentru implementarea strategiei de dezvoltare regională și 
planului operațional. 

Administrare fiduciară
Contract prin care o parte (fondator al administrării, fidu-
ciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părți 
(administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să ad-
ministreze patrimoniul în interesul fiduciantului.

Bunuri accesorii 
Bunuri destinate în mod permanent întrebuințării economi-
ce unui alt bun (principal) și legat de acesta prin destinație 
comună.

Bunuri divizibile
Bunuri care poate fi împărțite în natură fără a i se schimba 
destinația economică. 

Bunuri indivizibile
Bunuri ale căror părți, în urma divizării, pierd calitățile și 
destinația.

Bunurile domeniului public
Totalitatea bunurilor mobile și imobile, destinate satisfacerii 
intereselor generale ale colectivității din unitatea adminis-
trativ-teritorială.

Bunurile domeniului privat
Totalitatea bunurilor mobile și imobile, aflate în patrimo-
niul public al unității administrativ-teritoriale, care au o des-
tinație strict determinată, alta decât satisfacerea unui interes 
general.

Carte mare
Registru generalizator al conturilor sintetice întocmit în 
scopul controlului corectitudinii înregistrării în conturile 
contabile și întocmirii rapoartelor financiare.

Concesiune
Contract prin care statul cesionează (transmite) unui inves-
titor (persoană fizică sau juridică, inclusiv străină), în schim-
bul unei redevențe, dreptul de a desfășura activitate de pros-
pectare, explorare, valorificare sau restabilire a resurselor 
naturale pe teritoriul Republicii Moldova, de a presta servi-
cii publice, de a exploata bunuri proprietate de stat/munici-
pală care, conform legislației, sunt scoase integral sau parțial 
din circuitul civil, precum și dreptul de a desfășura anumite 
genuri de activitate, inclusiv cele care constituie monopol al 
statului, investitorul preluând gestiunea obiectului concesi-
unii, riscul prezumtiv și răspunderea patrimonială.

Document unic de program
Document guvernamental, elaborat în baza strategiilor de 
dezvoltare regională și a planurilor operaționale regionale, 
de programare pe termen scurt (3 ani) a implementării poli-
ticii de dezvoltare regională.

Fond Naţional pentru Dezvoltare Regională
Sursă de finanțare a programelor și proiectelor orientate spre 
atingerea obiectivelor de dezvoltare regională.

Gestionar
Persoana care este responsabilă de siguranța și păstrarea bu-
nurilor.

Inventariere
Procedeu de control și autentificare documentară a existen-
ței elementelor de activ și datorii în expresie cantitativ-valo-
rică sau numai valorică, după caz, care aparțin și/sau se află 
în gestiunea temporară a entității la data efectuării acesteia.
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Parteneriat public-privat
Contract de lungă durată, încheiat între partenerul public și 
partenerul privat pentru desfășurarea activităților de interes 
public, fondat pe capacitățile fiecărui partener de a repartiza 
corespunzător resursele, riscurile și beneficiile.

Patrimoniu
Totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot 
fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasi-
ve strâns legate între ele, aparținând unor persoane fizice și 
juridice determinate.

Politică de dezvoltare regională
Activitate coordonată a autorităților administrației publice 
centrale și locale, a colectivităților locale și a ONG-lor, ori-
entată spre planificarea și realizarea unei dezvoltări social-e-
conomice teritoriale echilibrate, spre sprijinirea nemijlocită 
a dezvoltării social-economice a zonelor defavorizate.

Proprietate publică
Totalitate a bunurilor domeniului public și a bunurilor do-
meniului privat ale statului, ale unităților administrativ-te-
ritoriale, inclusiv ale unității teritoriale autonome cu statut 
special Găgăuzia.

Proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
patrimoniu ce aparține unităților administrativ-teritoriale 
respective: satului, comunei, orașului, municipiului, raionu-
lui, unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Registru
Totalitatea informațiilor documentate ținute manual și/sau 
în sisteme informaționale automatizate, organizată în con-
formitate cu cerințele stabilite și cu legea.

Registre contabile
Registre destinate grupării, sistematizării, înregistrării și ge-
neralizării informației privind existența și mișcarea elemen-
telor contabile reflectate în documentele primare și centra-
lizatoare.

Sistem contabil în partidă dublă
Sistem contabil care prevede reflectarea faptelor economice 
în baza dublei înregistrări, cu aplicarea planului de conturi 
contabile, registrelor contabile și situațiilor financiare.

Standarde de contabilitate 
Standarde Internaționale de Raportare Financiară (în engle-
ză: I.F.R.S.), Standarde Naționale de Contabilitate (S.N.C.) 
și Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Pu-
blic (S.N.C.S.P.).

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară
Standarde și interpretări, emise de Consiliul pentru Stan-
darde Internaționale de Contabilitate, care devin valabile în 
Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Repu-
blicii Moldova;

Standarde Naţionale de Contabilitate
Standarde și interpretări, bazate pe directivele Uniunii Eu-
ropene și pe standardele internaționale I.F.R.S., elaborate și 
aprobate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, 
care stabilesc reguli generale obligatorii privind ținerea con-
tabilității și raportarea financiară.

Valoare de bilanţ 
Suma cu care un activ sau datorie este evaluat la data întoc-
mirii bilanțului contabil.
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INTRODUCERE

Schimbările din realitatea politică, juridică, economică și 
socială, care au intervenit după obținerea independenței 
Republicii Moldova, au condiționat la fel schimbări în do-
meniul proprietății în materie de abordare, atitudine, res-
ponsabilități și competențe. Trecerea la economia de piață 
a semnificat schimbarea și readucerea în uz a termenilor de 
proprietate privată și proprietate publică, antrenate în con-
curență liberă. Aceste noi realități au obligat autoritățile de 
stat să acționeze rapid în vederea asigurării instrumentarului 
juridic necesar pentru administrarea și folosirea bunurilor 
proprietate publică în cel mai eficient mod, ținând cont de 
interesele generale ale societății.

Pe parcursul anilor au fost aprobate mai multe acte legislati-
ve-normative care reglementează modul de evidență, gestio-
nare, folosință și administrare a proprietății publice. Cu toa-
te acestea, autoritățile publice locale și alți factori de interes 
de la nivel local se confruntă în continuare cu o multitudine 
de dificultății cu caracter economico-juridic, financiar, insti-
tuțional, organizatoric în administrarea proprietății publice. 
Încă se atestă multe cazuri, când bunurile proprietate publică 
nu sunt administrate și folosite în cel mai eficient mod; nu 
toate bunurile proprietate publică sunt luate la evidență, nu 
sunt supuse inventarierii; nu se asigură înregistrarea de stat 
a acestora; nu sunt folosite toate mijloacele economico-juri-
dice posibile care să asigure folosirea eficientă și punerea lor 
în uz. În consecință, multe din bunurile proprietate publică 
au fost privatizate cu încălcarea prevederilor legale, valoarea 
bunurilor proprietate publică se diminuează nejustificat, se 
ratează venituri în bugetele locale, se ratează oportunități de 
a dezvolta proprietatea publică, de a-i crește valoarea, inclu-
siv prin intermediul programelor de asistență, finanțate din 
bugetul de stat sau cu finanțare externă. Pe de altă parte, deși 
aceste oportunități de finanțare internă și externă există, iar 
volumul finanțărilor este în creștere constantă, preluarea în 
proprietate și gestionarea bunurilor, formate în urma imple-
mentării programelor de asistență, întâmpină unele impedi-
mente de ordin legal procedural. 

Începând cu anul 2008, unul din programele naționale de 
finanțare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii soci-
al-economice este FNDR. În conformitate cu prevederile 
Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, 
prin intermediul FNDR, autoritățile publice locale pot în-
ainta propuneri de proiecte orientate, inclusiv, spre dezvol-
tarea infrastructurii și a serviciilor publice locale. Cele mai 
bune propuneri de proiecte sunt selectate pentru finanțare 
din surse ale FNDR și din surse atrase de la partenerii ex-
terni de dezvoltare. Unul din acești parteneri este Agenția 
de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care s-a 
oferit să sprijine finanțarea unui șir de proiecte de dezvol-
tare, inclusiv a infrastructurii și rețelelor edilitare. În acest 
scop, la începutul anului 2010, GIZ a inițiat proiectul „Mo-
dernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 
(MSPL), care sprijină financiar implementarea unor proiec-
te ce vizează crearea și dezvoltarea infrastructurii și îmbună-
tățirea prestării serviciilor în trei sectoare-cheie: gestionarea 
deșeurilor menajere, asigurarea cu apă potabilă și canalizare, 
și eficiența energetică. 

În contextul implementării proiectelor menționate, dar mai 
ales la finalizarea lor, a apărut necesitatea efectuării procedu-
rilor de transmitere/predare-primire a bunurilor, precum și 
de înregistrare și luare la evidență a obiectelor de infrastruc-
tură tehnico-edilitară construite sau reabilitate. Activitatea 
practică de transmitere/predare-primire, de înregistrare și 
luare la evidență a bunurilor formate a scos în evidență exis-
tența mai multor probleme și impedimente, inclusiv de or-
din normativ-procedural, care au un impact negativ asupra 
bunei administrări a bunurilor formate și asigurarea durabi-
lității exploatării lor. 

În acest sens, la solicitarea MADRM, în baza unei analize 
detaliate a legislației și a proceselor în domeniu, MSPL a 
elaborat propuneri de acte normative necesare pentru op-
timizarea și corelarea cadrului normativ existent cu privire 
la procedurile de creare a dreptului de gestionare a bunu-
rilor mobile și imobile obținute în urma implementării 
proiectelor cu finanțare din FNDR și alte surse. Rezulta-
tele și-au găsit reflectare în Regulamentul privind modul 
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de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma 
implementării proiectelor din contul mijloacelor FNDR și 
alte surse. Mai mult, în afară de procedurile de transmitere/
predare-primire a costurilor investiționale formate cu finan-
țare din FNDR, MSPL a susținut elaborarea diferitor studii 
privind înregistrarea și administrarea proprietății publice. 
În acestea au fost analizate în mod detaliat reglementările 
legale și regulatorii privind modalitățile de luare la evidență, 
înregistrare și administrare a bunurilor proprietate publică, 
precum și regulile și procedurile de înregistrare, evidență și 
administrare a proprietății publice.

Dat fiind faptul că documentele elaborate vizează domeniul 
managementului proprietății publice, MSPL propune un 
Ghid practic integrat, care cuprinde descrierea aspectelor 
generale ale managementului proprietăți publice, regulile și 
procedurile aplicate în înregistrarea, gestionarea și adminis-
trarea bunurilor proprietate publică, dar și, foarte detaliat, 
modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în 
urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, recon-
strucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor 
FNDR și alte surse.

Ghidul este adresat în mod prioritar reprezentanților auto-
rităților publice locale responsabili de înregistrarea, gesti-
onarea și administrarea proprietății publice, dar și tuturor 
celor implicați în implementarea proiectelor de dezvoltare 
regională și comunitară, finanțate din diferite surse, care vi-
zează construcția și reabilitarea obiectelor de infrastructură 
tehnico-edilitară și socio-economice.

Primul Capitol al Ghidului se referă, în principal, la esența 
și conținutul economic și juridic al noțiunii de patrimoniu, 
proprietate, proprietate publică, drept de proprietate, drep-
turi patrimoniale, formele dreptului de proprietate, dreptul 
de proprietate publică, obiectele dreptului de proprietate 
publică, clasificarea lor și regimul juridic al acestora, mo-
durile de dobândire a dreptului de proprietate publică, la 
modalitățile juridice de exercitare a dreptului de proprietate 
publică, precum și la cadrul juridic privind administrarea 
proprietății publice.

În Capitolele II-III ale Ghidului, având în vedere posibilita-
tea dobândirii dreptului de proprietate inclusiv prin proiec-
te de dezvoltare, este descris modul de transmitere a costuri-
lor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, 
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora 
din contul mijloacelor FNDR și alte surse. Materialul expus 
descrie: (i) regulile aplicate pentru acest mod de dobândire 
a dreptului de proprietate; (ii) procedurile legale; (iii) sarci-
nile, funcțiile și drepturile ADR în acest proces; (iv) drep-
turile și obligațiile beneficiarilor referitor la administrarea 
finanțelor și bunurilor în procesul implementării proiectelor 

finanțate din FNDR și alte surse, inclusiv în procesul achi-
ziționării, construirii sau îmbunătățirii și transmiterii bunu-
rilor din administrarea ADR în proprietatea publică a UAT. 

Începând cu Capitolul IV, Ghidul descrie procedurile genera-
le de evidență, înregistrare și administrare a tuturor catego-
riilor de bunuri proprietate publică, inclusiv a celor formate 
în procesul implementării proiectelor finanțate din FNDR 
și alte surse. Astfel, în Capitolul IV este descrisă modalitatea 
de luare la evidență contabilă a bunurilor mobile și imobile. 
Conform prevederilor legale în vigoare, deținerea de către 
entitățile publice a activelor cu orice titlu, înregistrarea sur-
selor de proveniență a acestora și a faptelor economice, fără 
documentarea și reflectarea acestora în contabilitate, este 
interzisă. Evidența bunurilor mobile și imobile, a activelor 
pe termen lung trebuie să se țină pe fiecare obiect de eviden-
ță, în expresie cantitativă și valorică în Registre de evidență 
contabilă.

Capitolul V descrie modalitatea de inventariere a bunurilor 
mobile și imobile. Inventarierea este un ansamblu de ope-
rațiuni prin care se constată existența cantitativă și valorică 
a elementelor de activ și de pasiv aflate în patrimoniul au-
torității publice sau a entităților publice la data la care se 
efectuează inventarierea. Autoritățile publice locale, ca și 
oricare alte entități juridice publice sau private, au obligația 
să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și 
pasiv, cel puțin o dată pe an pe parcursul desfășurării activi-
tății sale.

În Capitolul VI este descrisă modalitatea de evidență a pro-
prietății publice în Registrul patrimoniului public. Acest 
Registru este un sistem de colectare, păstrare și prelucrare 
a informației cu caracter juridic și financiar din domeniu, în 
care se includ informații despre valoarea de bilanț, precum și 
despre modalitățile și rezultatele utilizării acestui patrimo-
niu. Deși, prevederile legale nu obligă expres APL (în speță 
cele de nivel I) să dețină și să ducă evidența patrimoniului 
public într-un așa tip de Registru, un astfel de instrument 
este foarte util și binevenit pentru a asigura integritatea și 
buna gestionare a proprietății publice.

În scopul evidenței, inventarierii sistematice a bunurilor 
imobiliare și edilitare, și a utilizării cât mai eficiente a acesto-
ra pentru dezvoltarea localităților, APL trebuie să dețină un 
Cadastru funcțional urban. CFU reprezintă un subsistem 
de evidență și inventariere a datelor și informațiilor tehni-
ce și economice de evidență a tuturor obiectelor imobiliare, 
fondurilor edilitar și funciar din intravilanul localităților. 
CFU este necesar autorităților publice centrale și locale în 
exercitarea de către acestea a funcțiilor ce le revin, conform 
legislației în vigoare în domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului și construcțiilor. Mai mult, dreptul de proprieta-
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te și alte drepturi reale asupra bunurilor proprietate publică 
sunt supuse înregistrării de stat în conformitate cu preve-
derile Legii cadastrului bunurilor imobile. Modalitatea de 
întocmire și gestionare a CFU, precum și procedurile de 
înregistrare a bunurilor proprietate publică sunt descrise în 
Capitolele VII-VIII ale Ghidului. 

Capitolul IX al Ghidului descrie modalitatea de înregistrare 
a bunurilor mobile și imobile în Registrul obiectelor de in-
frastructură tehnico-edilitară. Prevederile legale pentru uti-
lizarea acestui instrument de evidență sunt la etapa inițială 
de implementare. Din aceste considerente sunt prezentate 
aspectele generale ale acestui instrument de evidență a unei 
părți importante din patrimoniul public. 

Ultimul Capitol al Ghidului descrie modalitățile prin care 
APL își pot exercita dreptul de administrare a proprietății 
publice. Administrarea proprietății publice include în sine 
totalitatea acțiunilor autorităților publice și procesul de lu-
are a deciziilor în scopul maximizării prețului proprietății și 
a venitului potențial de pe urma lui. Cele mai utilizate me-
tode și forme de administrare sunt descrise succint în acest 
Capitol. 

Materialul prezentat în acest Ghid nu structurează și nu de-
scrie un proces etapizat de evidență și administrare a pro-
prietății publice care trebuie urmat stricto sensu: mai întâi 
obținerea bunurilor, apoi evidența lor contabilă, apoi in-
ventarierea, apoi înregistrarea, apoi CFU etc. Unele etape și 
proceduri, descrise în acest Ghid, se pot realiza în paralel sau 
într-o altă consecutivitate decât cea descrisă în Ghid. Capi-
tolele Ghidului au fost structurate în acest mod doar pentru 
a prezenta toate modalitățile prevăzute de cadrul legal, fără 
a impune respectarea unui proces etapizat de gestionare a 
patrimoniului public. 
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PATRIMONIUl, PROPRIETATEA, 
DREPTUl DE PROPRIETATE, 
DREPTURIlE PATRIMONIAlE ŞI 
DREPTUl DE PROPRIETATE PUBlICă 01
1 . 1  n o ţ i u n i  g e n e r a l e

Codul Civil al Republicii Moldova, prin Art. 284, dar și 
în mai multe alte articole pe parcurs, definește noțiunea de 
patrimoniu. Patrimoniul, în termenii definiți de legislația în 
vigoare, reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pa-

trimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă 

de valori active şi pasive strâns legate între ele, aparţinând 

unor persoane fizice şi juridice determinate. 

Din această definiție a Codului Civil, constatăm că terme-
nul patrimoniu este definit prin două aspecte:

ASPECTUl ECONOMIC și AsPECtul juridiC 

În sens economic, patrimoniul desemnează totalitatea bunu-
rilor ce constituie averea unei persoane (fizice sau juridice, 
inclusiv statul și unitățile administrativ-teritoriale (comune, 
sate, orașe, municipii / sectoare ale municipiilor, raioane). 

În sens juridic, patrimoniul desemnează totalitatea dreptu-
rilor și obligațiilor cu conținut economic, evaluate în bani, 
care aparțin persoanei fizice sau juridice.

Astfel, patrimoniul cuprinde toate drepturile și obligații-
le ce revin unei persoane, cu condiția ca acestea să aibă un 
caracter patrimonial, adică să poată să reprezinte o valoare 
bănească. 

   Drepturile personale nepatrimonia-
le nu fac parte din patrimoniu. 

Așa cum a fost menționat mai sus, atât statul, cât și UAT 
sunt subiecți care pot să dispună de patrimoniu, deoarece 
atât statul, cât și UAT sunt persoane juridice de drept public 
care au o dublă calitate: participanți ai raporturilor de drept 
public, dar și de drept privat. Iar pentru a-și realiza atribuți-
ile și a putea participa în raportul de drept public și privat, 
atât statul, cât și UAT trebuie să dispună de un anumit pa-
trimoniu. De ce? Deoarece intrarea în relații cu persoanele 
fizice și juridice presupune asumarea de drepturi, dar și de 
obligații. În cazul în care se aduc atingere drepturilor persoa-
nelor fizice și juridice, obligațiile trebuie să fie onorate. Pen-
tru onorarea obligațiilor este necesar ca atât statutul, cât și 
UAT să dispună de bunuri, care să poată fi evaluare în bani, 
drepturi și obligații asupra acestor bunuri care le aparțin.

   Deseori, se confundă termenul stat 
şi UAT cu organele care le reprezen-
tă, Guvernul, Parlamentul, Consiliile 
locale şi raionale, primăriile, precum 
şi primarii sau preşedinţii de raion. 
Din start, orice persoană trebuie să 
cunoască că instituţiile statutului şi 
autorităţile locale nu sunt proprietarii 
patrimoniului public (cu mici excepţii). 
În general însă, întreg patrimoniul 
public aparţine fie statutului (Republi-
ca Moldova), fie raionului, municipiu-
lui, oraşului, satului, comunei, adică 
unităţilor administrativ-teritoriale. 
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Patrimoniul uAt reprezintă o categorie juridică complexă 
formată din două elemente indispensabile: 

1. Active - elementul activ (bunuri, drepturi patrimoniale, 
drepturi reale și de creanță) și 

2. Pasive - elementul pasiv care cuprinde valoarea tuturor 
obligațiilor (datoriilor).

Un bun management al patrimoniului public începe de la 
aceste două elemente ale patrimoniului. Primul lucru pe care 
trebuie să-l cunoască un bun manager public este de ce dis-
pune la moment UAT la categoria active și care sunt datori-
ile UAT înregistrate în pasive.

Patrimoniul, în general, dar și patrimoniul UAT este o uni-
versalitate juridică, este un fenomen strâns legat de titularul 
de patrimoniu și se menține atât pe timpul „vieții” titula-
rului său, cât și după „moartea” acestuia, până când patri-
moniul trece la succesorii săi. În cazul persoanelor juridice, 
patrimoniul va exista și atunci când pasivul va depăși activul, 
adică și atunci când datoriile vor fi mai mari decât activele 
(bunurile și valoarea lor economică). Astfel, patrimoniul 
este indisolubil de titularul de drept și îl însoțește pe acesta 
pe tot parcursul vieții sale, variind dinamic prin schimbul 
conținutului său.

Numai subiectele raportului juridic pot avea patrimoniu. 
Deci, pot fi titulari de drepturi doar persoanele fizice și per-
soanele juridice, lucrurile nu pot avea drepturi și obligații. 
Legislația Republicii Moldova în vigoare nu indică expres 
necesitatea existenței patrimoniului la persoana fizică și 
acest lucru, în principiu, nici nu este necesar, fiindcă în cazul 
persoanei fizice existența patrimoniului se subînțelege. Ori-
ce persoană fizică are calitatea de subiect de drept, această 
calitate presupunând în mod necesar existența unor drepturi 
și obligații.

În schimb, în cazul persoanelor juridice (inclusiv statul și 
UAT), legislația în vigoare pune existența persoanei juridice 
în dependență de existența patrimoniului. Atât Codul Ci-
vil din 1964 (art. 23), cât și noul Cod Civil din 2002 (art. 
55), prevăd expres că persoana juridică este organizația care 
are un patrimoniu distinct. Mai mult, persoana juridică (in-
clusiv statul și UAT), răspunde pentru obligațiile sale față 
de acest patrimoniu, poate să dobândească și să exercite în 
nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatri-
moniale, să-și asume obligații, poate fi reclamant și pârât în 
instanță de judecată.

Orice persoană are doar un patrimoniu, explicația reieșind 
din faptul că fiecare individ este o singură persoană. Pa-
trimoniul, fiind o noțiune pur juridică, este inalienabil și 
deci nu poate fi înstrăinat, fiindcă este indisolubil legat de 

persoană. O persoană poate să înstrăineze toate elementele 
componente ale patrimoniului, fără a-și înstrăina astfel în-
suși patrimoniul.

Bunurile, care conform prevederilor art. 285 alin. 1 al Co-
dului Civil, includ atât lucrurile propriu zise, cât și dreptu-
rile patrimoniale, constituie conținutul patrimoniului. Prin 
prevederea alin. 2 al acestei norme, se accentuează odată în 
plus faptul că patrimoniul este o universalitate juridică.

Proprietatea este una din categoriile economice și juridice 
fundamentale ale relațiilor socio-economice actuale.

În sens juridic, prin proprietate înțelegem relațiile sociale ce 
apar și persistă între persoane fizice, persoane juridice, stat și 
unitățile administrativ-teritoriale, în legătură cu posesia și în-
sușirea bunurilor existente în societate. 

În sens economic, proprietatea este o relație socială și repre-
zintă o totalitate de relații dintre stat, unitățile administra-
tiv-teritoriale, persoanele fizice și persoanele juridice, în legă-
tură cu însușirea bunurilor existente în societate. 

Relațiile de proprietate sunt relații sociale și nu reprezintă o 
relație între bunuri (între lucruri), ci o relație între oameni, 
stat, unitățile administrativ-teritoriale și alți subiecți de 
drept cu privire la bunuri sau în legătură cu acestea.

Dreptul de proprietate, la rândul său, este o relație socială de 
proprietate reglementată de normele de drept, ale Constitu-
ției Republicii Moldova, ale Codului Civil și altor acte nor-
mativ-legislative. Dreptul de proprietate exprimă atitudinea 
față de un bun ca al său, față de un bun, care aparține unei 
persoane fizice, persoane juridice, statului Republica Mol-
dova sau unei UAT. Dreptul de proprietate este dreptul unui 
subiect de drept (sau a mai multor), reglementat de normele 
de drept, de a fi posesor, proprietar și stăpân al unui bun oa-
recare, concomitent cu obligația tuturor celorlalți subiecți 
de drept, determinată de lege, de a respecta acest drept și 
proprietate. 

Dreptul de proprietate este un drept real ce conferă titularu-
lui posibilitatea de a întrebuinţa bunul conform naturii sau 
destinației sale, de a-l folosi și de a dispune de acesta în mod 
exclusiv și perpetuu, în cadrul și cu respectarea legii, ordinii 
de drept și a bunelor moravuri. Dreptul de proprietate se ex-
tinde atât asupra lucrurilor corporale (proprietate mobiliară 
sau imobiliară), cât și asupra celor necorporale (proprietate 
intelectuală etc.). 

Celelalte drepturi patrimoniale prevăzute de legislația Re-
publicii Moldova în vigoare (uzufructul, dreptul de uz, 
uzucapiunea, servitutea, superficia, arenda, locațiunea, ad-
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ministrarea fiduciară, concesiunea etc.), spre deosebire de 
dreptul de proprietate, permit titularului doar posesiunea și 
folosința sau numai una din acestea, dar niciodată dreptul 
de dispoziție asupra bunului, adică dreptul de a înstrăina bu-
nul și de a decide despre soarta juridică a acestuia în alt mod 
prevăzut de lege.  

1 . 2  c a d r u  j u r i d i c

Norme privind patrimoniul, proprietatea, dreptul de propri-
etate, drepturile patrimoniale, formele dreptului de proprie-
tate, proprietatea publică și dreptul de proprietate publică se 
conțin, în special, în următoarele acte legislativ-normative: 

 › Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 › Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002;
 › Codul subsolului nr. 3 din 02.02.2009;
 › Codul silvic nr. 887 din 21.06.1996;
 › Codul funciar nr. 828 din 25.12.1991;
 › Legea administrării și deetatizării proprietății publice nr. 

121 din 04.05.2007;
 › Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011;
 › Legea nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprieta-

te publică și delimitarea lor;
 › Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația pu-

blică locală (art. 74 – 77 etc.); 
 › Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale;
 › Legea nr. 1543 din 25.02.1998 privind cadastrul bunu-

rilor imobile 
 › Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 

488 din 08.07.1999;
 › Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind Fondul ariilor na-

turale protejate de stat;
 › Legea nr. 668 din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei 

unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân 
în proprietatea statului;

 › Legea nr. 1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și 
modul de vânzare-cumpărare a pământului;

 › Legea nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei 
naționale de descentralizare;

 › Hotărârea Guvernului nr. 675 din 06.06.2008 cu privire 
la Registrul patrimoniului public

 › Hotărârea Guvernului nr. 568 din 06.05.2008 cu privire 
la organizarea evidenței proprietății publice și circulația 
acesteia;

 › Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regula-
mentului-model al întreprinderii municipale, nr. 387 din 
06.06.1994, cu modificările ulterioare și multe altele.

Toate reglementările normative indicate mai sus cu referire 
la proprietate, patrimoniu, apărarea dreptului de proprietate 
și garanțiile dreptului de proprietate, sunt aplicabile și ur-
mează a fi aplicate în egală măsură și în raport cu dreptul 
de proprietate publică: proprietatea de stat și proprietatea 
UAT.

Analiza cadrului legislativ-normativ privind proprietatea, 
patrimoniul, dreptul de proprietate și dreptul de propri-
etate publică atestă că reglementările legale în vigoare se 
află într-un proces continuu de constituire și sistematizare, 
și necesită perfecționare, în special, la capitolele ce țin de: 
delimitarea proprietăților publice, exercitarea de către auto-
ritățile administrației publice locale a drepturilor de propri-
etar (de posesiune, de folosință și de a dispune), partajarea 
competențelor și a atribuțiilor decizionale ale autorităților 
administrației publice centrale și locale privind manage-
mentul proprietății, modalitățile juridice de transmitere a 
bunurilor proprietate de stat în proprietatea unităților ad-
ministrativ-teritoriale; delimitarea bunurilor care fac parte 
din domeniile public și privat ale statului; delimitarea bunu-
rilor din domeniului public și privat local (de interes public 
local) și componența acestora etc. 

1 . 3  c a r a c t e r e  g e n e r a l e  a l e  d r e p t u l u i  d e 
p r o p r i e t a t e

Caracterele generale ale dreptului de proprietate exprimă 
cele mai importante însușiri, ce determină esența și valoarea 
juridică a dreptului de proprietate, fără de care dreptul de 
proprietate devine o simplă ficțiune. Caracterele fundamen-
tale ale dreptului de proprietate sunt următoarele:

1. caracterul absolut - dreptul de proprietate este opozabil 
tuturor. Proprietarul este în drept să ceară tuturor să-i res-
pecte dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate este 
absolut, dar nu este nelimitat. Proprietarul este obligat 
să respecte restricțiile stabilite de lege, ordinea de drept, 
bunele moravuri, regulile bunei vecinătăți.

2. caracterul exclusiv - titularul dreptului de proprietate 
exercită singur toate drepturile de proprietar, care apar-
țin proprietarului în exclusivitate, cu excepțiile stabilite 
de lege.

3. caracterul perpetuu - dreptul de proprietate nu se pierde, 
nu dispare și trece de la un titular/subiect la altul, prin 
moștenire sau succesiune. Caracterul perpetuu al dreptu-
lui de proprietate conferă relațiilor de proprietate stabili-
tatea și durabilitatea necesară.
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1 . 4  a t r i b u t e l e  d r e p t u l u i  d e  p r o p r i e t a t e

Atributele (triada absolută) dreptului de proprietate 
determină împuternicirile de care dispune proprie-
tarul în procesul exercitării dreptului de proprietate. 

La acestea se referă:

1. dreptul de posesiune ( jus possidendi) este dreptul 
de a fi posesorul bunului și de a poseda bunul ca 
pe un bun al său. În cazul persoanelor juridice, po-
sesiunea se exprimă prin posibilitatea, dar și obli-
gația, de a-l include în balanța autorității publice 
/ întreprinderii / instituției publice sau private, în 
documentele de evidență contabilă. Inventarierea 
bunurilor este o modalitate de control și verificare 
a posesiunii.

2. dreptul de folosinţă ( jus utendi) este posibilita-
tea reală de a extrage și de a valorifica calitățile 
utile ale bunului, atât în mod individual, cât și 
în comun cu alte persoane. În cazul statului și 
UAT, doar cu drept de proprietate comună pe 
cote-părți. 

3. dreptul de dispoziţie ( jus abutendi) este posibili-
tatea de a decide despre soarta juridică a bunului 
respectiv, inclusiv de a-l înstrăina.

Dreptul de posesiune și dreptul de folosință pot aparține și 
neproprietarului (arendașului, altui uzufructuar etc.). 

Dreptul de dispoziție poate să aparțină doar proprietarului.

1 . 5  f o r m e  d e  p r o p r i e t a t e 

În conformitate cu normele constituționale și legislative în 
Republica Moldova, există două forme de proprietate:

PUBlICă și PRIVATă

Proprietatea publică se caracterizează prin faptul că o parte 
considerabilă din bunurile societății se află în proprietatea 
publică a statului și în proprietatea publică a UAT. 

Proprietatea privată constituie toate celelalte bunuri care nu 
fac parte din proprietatea publică. 

La rândul său proprietatea publică, în funcție de gradul de 
socializare și regimul juridic al acestora, se împarte în două 
mari categorii: 

PROPRIETATEA PUBlICă 
A stAtului și PROPRIETATEA PUBlICă 

A uAt

Delimitarea între aceste categorii de proprietate publică este 
determinată de exercitarea interesului: 

 › fie al întregului popor al RM, în interes național, în cazul 
proprietății de stat sau

 › fie al unui grup restrâns de populație, în interes local, în 
interesul colectivității locale respective, în cazul dreptu-
lui de proprietate al UAT.

În cazul proprietății publice de stat, subiect al dreptului de 
proprietate este statul Republica Moldova, iar proprietatea 
trebuie folosită în mod absolut, exclusiv și perpetuu în inte-
res național, în interesul întregului popor. În cazul proprie-
tății unităților administrativ-teritoriale, proprietatea publi-
că a UAT este folosită în mod absolut, exclusiv și perpetuu 
în interesul cetățenilor unității administrativ-teritoriale re-
spective.

În cazul proprietății publice a UAT, subiect al dreptului 
de proprietate este UAT respectivă, iar proprietatea trebu-
ie folosită în mod absolut, exclusiv și perpetuu în interesul 
colectivității locale respective (a satului, comunei, orașului, 
municipiului, raionului respectiv). 

Autoritățile administrației publice locale pot să dobândeas-
că și să exercite drepturi și obligații patrimoniale, și persona-
le nepatrimoniale numai în numele UAT în limitele compe-
tenței. Important este faptul că statul nu poartă răspundere 
pentru obligațiile UAT, dar nici UAT nu poartă răspundere 
pentru obligațiile statului, cu excepția cazurilor în care statul 
a acordat garanții juridice pentru obligațiile civile ale UAT. 

Astfel, dreptul de proprietate publică este dreptul de pro-
prietate ce aparține statului sau unei UAT asupra bunurilor 
care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau 
de interes public național sau local, cu condiția să fie dobân-
dite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.
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În continuare, proprietatea publică a statului și UAT, în 
funcție de regimul juridic aplicabil acesteia, se împarte în 
alte două mari categorii:

PROPRIETATE PUBlICă 
A stAtului din 

DOMENIUl PUBlIC ŞI 
DIN DOMENIUl PRIVAT

și
PROPRIETATE PUBlICă 
A UAT DIN DOMENIUl 

PUBlIC ŞI DIN 
DOMENIUl PRIVAT

Astfel, conform prevederilor art. 127, alin. (4) al Constitu-
ției Republicii Moldova și prevederilor Codului Civil al Re-
publicii Moldova, art. 296, alin. (3), în proprietatea publică 
intră exclusiv:

 › bogățiile de orice natură ale subsolului; 
 › spațiul aerian, apele și pădurile folosite în interes public;
 › resursele naturale ale zonei economice și ale platoului 

continental;
 › căile de comunicație, precum și alte bunuri stabilite de lege. 

De asemenea, un șir de alte acte normative stabilesc că din 
proprietatea publică din domeniul public de stat fac parte 
exclusiv: 

 › bogățiile de orice natură ale subsolului Republicii Mol-
dova, inclusiv substanțele minerale utile pe care le conți-
ne, și spațiile subterane ale acestuia fac obiectul exclusiv 
al proprietății publice a statului (art. 6 Codul subsolului, 
adoptat prin Legea nr. 3 din 02.02.2009);

 › resursele de apă: apele de suprafață, apele subterane și 
precipitațiile atmosferice căzute pe teritoriul Republicii 
Moldova, cum ar fi: lacurile, iazurile, râurile și altele ase-
menea, inclusiv cele create în rezultatul activității umane 
(art. 1-4 din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011).

Pentru mai multe detalii despre aspectele juridice privind 
delimitarea proprietății publice a statului și a unităților ad-
ministrativ-teritoriale, modul de divizare pe domenii (pu-
blic și privat), precum și menționarea expresă a categoriilor 
de bunuri ce se atribuie la domeniul public și a bunurilor ce 
se atribuie la domeniul privat al statului și al unităților ad-
ministrativ-teritoriale, a se vedea punctele 1.75 și 1.7.6 din 
prezentul Ghid.

Spre deosebire de proprietatea publică, proprietatea privată 
este proprietatea ce aparține persoanelor fizice (cetățenilor 
Republicii Moldova, apatrizilor, cetățenilor străini) și per-
soanelor juridice de drept privat (societăților pe acțiuni, 
altor societăți comerciale și persoanelor juridice de drept 
privat). În virtutea dreptului de proprietar al proprietății 
private proprii, acești titulari exercită posesia, folosința și 
dispoziția în mod exclusiv și permanent, prin putere proprie, 
în interes propriu, asupra unor bunuri incluse în circuitul 
civil, în limitele stabilite de lege. 

Care este elementul esențial ce deosebește
 proprietatea publică de proprietatea privată?

Deosebirea esențială dintre proprietatea publică și 
proprietatea privată este gradul de socializare și de 
folosire a proprietății:

 › proprietatea publică este folosită în interes ge-

neral, în interesul întregii societăți (proprietatea 
de stat), fie în interes local, al colectivităților lo-
cale (proprietatea UAT); iar  

 › proprietatea privată este folosită în interesul 

propriu al unei persoane fizice sau al unei persoa-
ne juridice de drept privat. 

1 . 6  s u b i e c ţ i i  d r e p t u l u i  d e  p r o p r i e t a t e 
p u b l i c ă

Legislația cu privire la proprietate și dreptul de proprietate 
publică indică subiecții dreptului de proprietate publică în 
mod restrictiv/limitativ, deoarece, în afară de aceștia nimeni 
nu poate fi subiect al dreptului de proprietate publică. În 
acest sens, din prevederile constituționale și legale în vigoare 
rezultă că subiecți ai dreptului de proprietate publică sunt, 
în mod exclusiv:

 › statul, care deține dreptul de proprietate asupra bunuri-
lor proprietate publică de interes public național; și

 › unităţile administrativ-teritoriale (satul, comuna, orașul, 
municipiul, raionul, unitatea teritorială autonomă cu sta-
tut special Găgăuzia), care dețin dreptul de proprietate 
asupra bunurilor aflate în proprietatea lor, de interes pu-
blic local, aparținând UAT, ca persoane juridice de drept 
public, care sunt și titulare ale acestui drept de proprietate. 

În acest context, trebuie de menționat faptul că niciun alt 
subiect de drept public sau de drept privat nu poate fi titu-
lar al dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate 
publică. 

Întreprinderile de stat sau ale UAT (întreprinderile munici-
pale etc.), alte persoane juridice (organizații, instituții publi-
ce), după caz, dobândesc, tot în cadrul prevăzut de lege, doar 
un drept de folosință, un drept de administrare sau de con-
cesionare asupra bunurilor proprietate publică, care nu este 
un drept plenar de proprietate în toată plenitudinea acestu-
ia. În același context este de menționat faptul că întreprinde-
rile de stat și municipale sunt forme organizatorico-juridice 
depășite de timp și activează cu multe lacune. Conform pro-
iectului de Lege privind întreprinderea de stat și municipală, 
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aprobat de Guvern, în primăvara anului 2017, se propune ca 
în termen de 2 ani astfel de întreprinderi să fie reorganizate 
în societăți pe acțiuni. Chiar și în acest caz, însă, aceste noi 
structuri nici într-un fel nu vor avea drept de a fi titulari ai 
dreptului de proprietate publică. 

Dreptul de proprietate publică este exercitat doar de 
către:

 › stat, prin intermediul Guvernului și a altor organe 
centrale de specialitate, împuternicite prin lege 
și/sau de Guvern - în raport cu bunurile propri-
etate de stat;

 › uAt, (sate, comune, orașe, municipii, raioane și 
UTA Găgăuzia) prin intermediul consiliilor lo-

cale, municipale, raionale şi al Adunării Populare 

a Găgăuziei – în raport cu bunurile aflate în pro-
prietatea UAT.

1 . 7  o b i e c t e l e  d r e p t u l u i  d e  p r o p r i e t a t e 
p u b l i c ă ,  f e l u r i l e  ş i  r e g i m u l  l o r  j u r i d i c

1.7.1 Caracteristici generale
În sens larg, prin obiecte ale dreptului de proprietate se în-
țeleg toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau 
colective și drepturile patrimoniale aspra lor. Acest termen 
este echivalent în legislația civilă cu bunuri. Bunurile sunt 
lucrurile care au o existență materială și valoare economi-
că: operele științifice, literare, artistice, invențiile etc. Prin 
lucru se înțelege tot ceea ce se află în natură, fiind percepti-
bil prin simțurile noastre, având deci o existență materială 
(terenurile, casele de locuit, alte construcții, autoturismele 
etc.). Având în vedere aspectul material, avantajele pe care le 
oferă, prin bunuri se înțelege lucrurile utile omului pentru 
satisfacerea nevoilor sale materiale și culturale, susceptibile 
de apropiere, sub forma drepturilor patrimoniale. Pentru ca 
un lucru să devină bun în sens juridic este necesar ca acesta să 
fie util omului, să aibă o valoare economică și să fie suscepti-
bil de apropiere sub forma unor drepturi ce intră în compu-
nerea unui patrimoniu, fie al unei persoane fizice, fie al unei 
persoane juridice. Totodată, având în vedere prevederile art. 
285 al Codului Civil orice lucru este un bun, dar nu orice 
bun este un lucru. Corelația dintre acești doi termini ar fi că 
bunul este genul, iar lucrul este specia.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în Re-
publica Moldova obiectele dreptului de proprietate, adică 
bunurile, pot circula liber, adică pot face obiectul oricărui 

act juridic administrativ sau civil, cu excepția cazurilor când 
circulația acestora este limitată sau interzisă prin lege.

După regimul circulației distingem: 

 › bunuri care se află în circuitul civil general; 
 › bunuri supuse unui regim special de circulație; 
 › bunuri care nu se află în circuitul civil. 

Bunurile care se află în circuitul civil general pot fi dobân-
dite și înstrăinate prin acte juridice fără interdicții. Ele pot 
fi vândute-cumpărate, pot fi urmărite de creditori și se pot 
dobândi și pierde prin prescripție. Din această categorie fac 
parte bunurile de consum, bunurile de uz casnic, gospodă-
resc etc.

Bunurile supuse unui regim special de circulație sunt acele 
bunuri care, deși se află în circuitul civil, totuși au un regim 
special de circulație, cu alte cuvinte, circulația acestora este 
limitată. Aceste bunuri pot fi dobândite, deținute, folosite și 
înstrăinate în anumite condiții prevăzute de lege. De exem-
plu, imobilele ce fac parte din patrimoniul cultural pot fi 
administrate cu regim limitat, în conformitate cu Legea nr. 
1530 privind ocrotirea monumentelor din 22.06.1993.

Bunurile scoase din circuitul civil sunt acele bunuri care nu 
pot face obiectul actelor juridice. Ele nu pot fi înstrăinate, 
transmise în locațiune sau gestionate într-un mod anume. 
Excluderea lor din circuitul civil se face prin prevederi legale 
exprese. 

1.7.2 Bunurile imobile și mobile
În mod general, toate bunurile se divizează în două categorii 
mari: 

BUNURI IMOBIlE și BUNURI MOBIlE

Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o așezare fixă și 
stabilă. 

Bunurile mobile sunt acele bunuri care nu au o așezare fixă și 
stabilă, fiind susceptibile de deplasare de la un loc la altul, fie 
prin el însele, fie cu concursul unei forțe străine. 

Astfel, primul și cel mai important criteriu de clasare a bu-
nurilor este caracteristica de fixitate. 

Legislația civilă a Republicii Moldova enumeră, însă, cate-
goriile de bunuri imobile și clasează celelalte bunuri în ca-
tegoria bunurilor mobile. Astfel, art. 288 ale Codului Civil 
stabilește că la categoria de bunuri imobile se raportează 
terenurile, porțiunile de subsol, obiectele acvatice separate, 
plantațiile prinse de rădăcini, clădirile, construcțiile și orice 
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alte lucrări legate solid de pământ, precum și tot ceea ce, în 
mod natural sau artificial, este incorporat durabil în acestea, 
adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se ca-
uza prejudicii considerabile destinației acestora. Totodată, 
prin lege, la categoria de bunuri imobile pot fi raportate și 
alte bunuri. 

În acest sens, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 
din 25.02.1998 atribuie, la categoria bunurilor imobile, te-
renurile, construcțiile capitale, apartamentele și alte încăperi 
izolate. În Codul Funciar, art. 2, la categoria bunurilor imo-
bile sunt atribuite sectoarele de teren și obiectele aferente 
acestora (solul, bazinele de apă închise, pădurile, plantațiile 
multianuale, clădirile, construcțiile, edificiile etc.), strămu-
tarea cărora este imposibilă fără a cauza piedici directe desti-
nației lor. În corespundere cu Legea subsolului, subsolul este 
partea scoarței terestre, situată mai jos de stratul de sol și 
de fundul bazinelor de apă și se întinde până la adâncimi 
accesibile pentru studiere și valorificare geologică. Conform 
prevederilor art. 4 din această Lege, subsolul este proprieta-
tea Republicii Moldova, care îl posedă, folosește, dispune de 
el și îl protejează. La fel, sunt atribuite la categoria de bunuri 
imobile și obiectele acvatice separate, regimul juridic al aces-
tora fiind stabilit de Legea apelor.

Plantațiile prinse de rădăcini: plantele, copacii, arbuștii, po-
mii, semințele puse în pământ sunt bunuri imobile. Clădiri-
le, construcțiile și orice alte lucrări legate solid de pământ: 
casele de locuit, fabricile, magazinele, tunelurile, barajele, 
digurile, lucrările de sondare și exploatare a minereurilor, 
canalizările de apă, gaz și electricitate sunt bunuri imobile. 

Construcțiile care nu aderă la pământ și pot fi mutate din loc 
în loc nu sunt considerate bunuri imobile. Dar, rămân a fi 
bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un 
teren pentru a fi reîntrebuințate, atât timp cât sunt păstrate 
în aceeași formă, precum și părțile integrante ale unui bun 
imobil, care sunt detașate provizoriu de acesta, dacă sunt 
destinate reamplasării. Materialele aduse pentru a fi întrebu-
ințate în locul celor vechi devin bunuri imobile.

După regula stipulată în art. 288 alin. 5 al Codului Civil, 
toate bunurile, în afară de cele pe  care legea le atribuie la 
categoria de bunuri imobile, sunt mobile, inclusiv banii și 
titlurile de valoare.

1.7.3 Bunurile divizibile și indivizibile
Art. 291 din Codul Civil al Republicii Moldova reglemen-
tează clasificarea bunurilor în bunuri divizibile și bunuri  
indivizibile.

BUNURI DIVIZIBIlE și BUNURI INDIVIZIBIlE

Bunul divizibil este bunul care poate fi împărțit în natură, 
fără a i se schimba destinația economică. 

Bunurile indivizibile sunt bunurile care nu pot fi împărțite în 
natură, iar în urma divizării ele își pierd calitățile și își schim-
bă destinația. 

Pentru a clasifica un bun ca fiind divizibil sau indivizibil se 
folosește fie un criteriu obiectiv, reprezentat din însușirile 
naturale ale bunului, fie un criteriu subiectiv, reprezentat 
prin intenția părților, exprimată în cuprinsul actului juridic. 

Divizibilitatea fizică presupune existența a trei condiții: 1) 
părțile din care era compus bunul vor poseda calitățile indi-
viduale ale întregului; 2) părțile bunului - în urma diviziunii 
– își vor păstra destinația economică pe care o avea întregul 
bun; 3) părțile nu vor suferi o depreciere valorică dispro-
porționată. Existența acestor condiții depinde de însușirile 
naturale ale bunului.

Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi 
considerat indivizibil. Importanța acestei caracteristici a bu-
nurilor se evidențiază în cazul partajului, în sensul că bunul 
divizibil poate fi împărțit în materialitatea sa, iar bunul indi-
vizibil nu poate fi astfel partajat. Este cazul multor proiecte 
care au ca și rezultat procurarea bunurilor mobile, care pot fi 
partajate între partenerii proiectelor. 

Conform prevederilor art. 361 din Codul Civil, partajul bu-
nurilor comune se face în natură, proporțional cu cota-parte 
a fiecărui coproprietar. Dacă bunul este indivizibil sau nu 
este comod partajabil în natură, legiuitorul prevede că bu-
nul se atribuie unuia sau mai multor coproprietari, la cererea 
acestora, în schimbul unei sulte sau se procedează la vânza-
rea bunului în modul stabilit de coproprietari, iar în caz de 
neînțelegere între aceștia, la licitație publică, în condițiile le-
gii, distribuindu-se prețul între coproprietari, proporțional 
cu cota-parte a fiecăruia dintre aceștia. 

De asemenea, dacă este o obligație cu pluralitate de debitori 
și obiectul acesteia este divizibil, atunci obligația este divizi-
bilă, fiecare debitor fiind liberat prin plata părții ce îi revine. 
Atunci când bunul, care formează obiectul unei obligații cu 
pluralitate de debitori, este indivizibil, fiecare dintre debi-
tori va fi ținut responsabil pentru plata întregii datorii.
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1.7.4 Alte tipuri de bunuri
Codul civil al Republicii Moldova mai aplică și un alt crite-
riu la clasificarea bunurilor. Conform prevederilor art. 292, 
se mai face distincția între: 

bunuri PrinCiPAlE și BUNURI ACCESORII

Bunurile principale sunt acele bunuri care au o existență de 
sine stătătoare, o destinație economică proprie, adică pot fi 
folosite independent, fără a servi la întrebuințarea unui alt 
bun. 

Și invers, bunurile accesorii sunt acele bunuri care sunt des-
tinate să servească la întrebuințarea altor bunuri principale.

Legea stabilește că destinația comună a acestor tipuri de bu-
nuri poate să fie stabilită numai de proprietarul ambelor bu-
nuri. De aceea, este necesar ca ambele bunuri să aibă același 
titular și acesta să stabilească un raport de destinație comună 
a bunurilor. Dacă nu se prevede altfel, bunul accesoriu ur-
mează situația juridică a bunului principal, inclusiv în caz 
de înstrăinare sau de grevare a bunului principal. Legea mai 
stabilește că încetarea calității de bun accesoriu nu poate fi 
opusă unui terț care a dobândit anterior drepturi privitoa-
re la bunul principal, iar drepturile acestuia privitoare la un 
bun – conform prevederilor alin. (6) – nu pot fi încălcate 
prin transformarea acestuia în bun accesoriu. 

Separarea doar temporară a unui bun accesoriu de bunul 
principal nu-i înlătură această calitate, însă, pot surveni di-
ficultăți în privința probei separației temporare a bunurilor. 
Caracterul bunului de a fi principal sau accesoriu rezultă din 
însușirile naturale ale acestuia, dar și din voința omului. 

Importanța juridică a acestui aspect de clasificare constă în 
faptul că bunul accesoriu urmează soarta bunului principal, 
dacă părțile nu au convenit altfel. Ca urmare dacă bunul 
principal va fi înstrăinat (vândut, schimbat, donat) această 
soartă o va avea și bunul accesoriu, fiind și el considerat în-
străinat. În situația de accesoriu se află toate raporturile de 
garanție personală (fidejusiunea) și reale (gajul).

Bunurile mai pot fi fungibile și nefungibile. Sunt fungibile 
bunurile care, în executarea unei obligații, pot fi înlocuite cu 
altele, fără a afecta valabilitatea plății. Toate celelalte bunuri 
sunt nefungibile. Cu alte cuvinte, bunurile fungibile sunt 
acelea care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei 
obligații. În schimb, bunurile nefungibile sunt acelea care nu 
se pot înlocui unele cu altele în executarea unei obligații ast-
fel că, debitorul se va considera că a executat obligația doar 
în cazul în care a transmis bunul datorat. Spre exemplu, în 
categoria bunurilor fungibile putem enumera așa bunuri ca: 
banii, alimente de un anumit fel, mese, scaune, calculatoare, 

tractoare, mașini, tomberoane, pixuri, caiete etc., iar la cate-
goria bunurilor nefungibile așa bunuri ca: o casă, un lot de 
pământ, un anumit soi de animale de rasă etc.

În rapoartele juridice se poate opera cu bunuri determinate 

individual și bunuri determinate generic. Clasificarea acestor 
tipuri de bunuri se face după criteriul naturii bunului, cât și 
după voința părților contractante. 

Bunul este determinat individual, dacă se individualizează 
prin însușirile proprii caracteristice doar lui (un spot video 
sau audio, un poster, o casă de locuit, un lot de teren). Aceste 
bunuri se deosebesc de alte bunuri asemănătoare prin însuși-
rile lor specifice, care le fac în principiu unice. 

Bunurile care posedă semnele caracteristice tuturor bunuri-
lor de același gen și care se individualizează prin numărare, 
măsurare, cântărire, sunt bunuri determinate generic și sunt 
bunuri fungibile.

Bunurile se mai clasifică în consumptibile și neconsumptibile, 
după cum folosirea (întrebuințarea) lor obișnuită implică 
ori nu înstrăinarea sau consumarea substanței lor. 

Bunurile consumptibile sunt acele bunuri a căror întrebu-
ințare obișnuită implică înstrăinarea sau consumarea sub-
stanței lor. Folosirea acestor bunuri nu se poate realiza decât 
consumându-se fie material, fie juridic, prin înstrăinarea și 
ieșirea lor din patrimoniu, într-un singur act de folosire. În 
această categorie intră produsele alimentare, materia primă, 
produsele agricole, banii – acestea îndeplinindu-și funcțiile 
prin înstrăinare. 

Bunurile neconsumptibile sunt acele bunuri care pot fi între-
buințate în mod continuu, fără a li se consuma substanța lor 
sau să fie implicată înstrăinarea. Fac parte din această catego-
rie așa bunuri ca terenurile, construcțiile, automobilele etc. 
Atribuirea bunurilor la consumptibile ori neconsumptibile 
poate fi făcută reieșind din natura bunului, cât și prin voința 
părților, exprimată într-un act juridic.

1.7.5 Bunurile ce constituie obiectul dreptului de 
proprietate publică

Așa cum a fost menționat în subcapitolul anterior, proprie-
tatea / patrimoniul este constituit în primul rând dintr-o to-
talitate de bunuri / lucruri asupra cărora se extind un șir de 
drepturi și obligații. Toate aceste bunuri constituie obiecte 
ale dreptului de proprietate. Altfel spus, obiect ale dreptului 
de proprietate poate fi orice bun mobil sau imobil existent în 
societate, drepturile și obligațiile asupra acestuia. 

Tot în subcapitolul anterior s-a menționat că proprietatea 
poate fi publică sau privată, iar proprietatea publică poate fi 
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a statutului sau a UAT. În acest caz este necesar de a defini 
care obiecte ale dreptului de proprietate publică sunt ale sta-
tului și care sunt ale UAT. 

În calitate de obiect al dreptului de proprietate publică sunt 
toate bunurile care aparțin statului sau UAT. Bunurile pro-
prietate publică, atât cele proprietate de stat, cât și cele pro-
prietate ale UAT, conform legislației, în funcție de gradul de 
socializare și regimul juridic al acestora, se împart în două 
mari categorii fundamentale:

 › bunuri ce aparțin domeniului public al statului sau al 
UAT; și

 › bunuri ce aparțin domeniului privat al statului sau al 
UAT.

A stAtutului

Domeniu 
public

Domeniu 
privat

Domeniu 
public

Domeniu 
privat

A uAt

PROPRIETATE PUBlICă

1.7.6 Bunurile din domeniul public și regimul lor 
juridic

Din domeniul public al statului sau al UAT fac parte bunu-
rile determinate de lege, precum și bunurile care, prin natura 
lor, sunt de uz sau de interes public. 

Din domeniul public al statului fac parte:

 › Obiectele care asigură capacitatea de apărare și securita-
tea statului, ordinea publică

 › Terenurile aferente clădirilor și clădirile în care își des-
fășoară activitatea Parlamentul, Președintele, Guvernul, 
ministerele, alte AAPC, instituțiile subordonate lor.

 › Obiectele care fac parte din patrimoniul cultural națio-
nal, înscrise în Registrul monumentelor ocrotite de stat.

 › Bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul aerian, 
apele și pădurile folosite în interes public, resursele na-
turale ale zonei economice și ale platoului continental.

 › Bunuri atribuite domeniului public al statului, care sunt 
gestionate de către întreprinderile de stat, inclusiv filialele 
acestora, oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice, 
alte întreprinderi de stat care îndeplinesc, în exclusivitate 
sau în parte, funcții auxiliare ale statului.

 › ÎS care exploatează drumurile auto, bunurile transpor-
tului feroviar, aviatic, fluvial și prin conducte, alte între-
prinderi din infrastructura socială și/sau economică de 
uz sau de interes național.

 › Bunurile atribuite domeniului public (în primul rând 
acțiunile sau cotele-părți), indicate în Lista bunurilor 
nepasibile de privatizare, anexă la Legea nr. 121 din 
04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea pro-
prietății publice. La moment, din această listă fac parte 
mai multe bunuri (acțiuni) care sunt gestionate de către: 
S.A. „Franzeluța”, S.A. „Cricova”, cota-parte a Republicii 
Moldova în S.A. „Moldovagaz”, S.A. Centrul Internațio-
nal de Expoziții „Moldexpo” etc.

 › Terenurile cu destinație agricolă, indicate în Lista uni-
tăților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în 
proprietatea statului, adoptată prin Legea nr. 668 din 
23.11.1995 (terenurile experimentale ale Universității 
Agrare de Stat din Moldova, ale Î.S. Combinatul de Vi-
nuri de Calitate „Mileștii Mici”, ale Asociației de gospo-
dărire a spațiilor verzi din municipiul Chișinău.

 › Pădurile și terenurile fondului silvic proprietate publică 
a statului.

 › Apele și terenurile fondului apelor proprietate publică a 
statului.

 › Drumurile naționale, căile ferate și zonele lor de protec-
ție, terenurile ocupate de conductele naționale și interna-
ționale de transport al gazelor, de alte rețele de transport 
proprietate publică a statului.

 › Terenurile destinate ocrotirii naturii, inclusiv ariile natu-
rale protejate de stat, ocrotirii sănătății, activității recrea-
tive și terenurile de valoare istorico-culturală care sânt de 
interes public național.

 › Terenurile destinate necesităților de apărare, trupelor de 
grăniceri și trupelor de interne, alte bunuri și terenuri uti-
lizate pentru asigurarea securității statului.

Ce bunuri reprezintă proprietatea exclusivă 
a statului?

Bunurile care fac obiectul exclusiv al proprietății 
de stat: 

 › bogățiile de orice natură ale subsolului RM, 
inclusiv substanțele minerale utile pe care le 
conține acesta, precum și spațiile subterane ale 
acestuia, fac obiectul exclusiv al proprietății pu-
blice a statului;

 › resursele de apă: apele de suprafață, apele sub-
terane și precipitațiile atmosferice căzute pe 
teritoriul statului, cum ar fi: lacurile, iazurile, 
râurile și altele asemenea, inclusiv cele create în 
rezultatul activității umane.
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Apele resurse naturale, de regulă, fac parte din domeniul pu-
blic al statului. Dar, în această categorie de bunuri apar une-
le confuzii privind interpretarea prevederilor legale. Astfel, 
conform prevederilor art. 4 alin. (1), lit. b) și art. 5 alin. (1) 
lit. b) i lit. f ) din Legea privind terenurile proprietate publi-
că și delimitarea lor, nr. 91-XVI din 05.04.2007, „terenurile 
proprietate publică din fondul apelor se atribuie la dome-
niul public al statului sau al unităților administrativ-terito-
riale”. În același timp, potrivit prevederilor Legii apelor nr. 
272 din 23.12.2011, art. 4. Regimul apelor, „apa nu este un 
produs comercial oarecare”, „ci un patrimoniu natural, care 
trebuie protejat, tratat și apărat ca atare”. „Terenul de sub apa 
iazului poate face parte atât din domeniul public, cât și din 
domeniul privat. Orice persoană fizică sau persoană juridică 
poate să construiască un iaz pe terenul care îi aparține cu 
drept de proprietate, în condițiile legii”. Astfel, terenurile de 
sub ape pot face parte atât din domeniul public, cât și din 
domeniul privat, și poate fi exploatat în condițiile legii.

Din domeniul public al raionului, satului, comunei, oraşului, 

municipiului, UTAG fac parte:

 › Terenurile aferente clădirilor și clădirile în care își des-
fășoară activitatea Consiliul local / raional, Adunarea 
populară, Bașcanul UTAG, primăria, instituțiile publice 
de interes local, cum ar fi: teatrele, bibliotecile, muzeele, 
spitalele, policlinicile, instituțiile de educație și de învăță-
mânt proprietate a UAT;

 › Terenuri împădurite, cu excepția terenurilor fondului 
silvic proprietate publică a statului, fâșiile forestiere, te-
renurile zonelor de protecție a apelor și zonelor sanitare 
etc.;

 › Terenuri destinate transportului rutier (drumurile de in-
teres local și raional), feroviar, naval, aerian, transportu-
lui prin conducte, liniilor de telecomunicații și de trans-
port de energie electrică, exploatărilor miniere și altor 
necesități industriale ale AAPL, cu excepția terenurilor 
ocupate de drumurile naționale și alte rețele de transport 
proprietate publică a statului;

 › Terenurile zonelor verzi;
 › Terenurile aferente obiectelor de menire social-culturală 

proprietate publică a UAT, terenurile ocupate de piețe, 
străzi, pasaje, terenurile folosite pentru căile de comuni-
cație și ocupate de parcuri, grădini publice, scuaruri, tere-
nurile folosite pentru cimitire și pentru alte necesități ale 
gospodăriei comunale locale;

 › Terenurile ocupate de obiecte acvatice artificiale, cu ex-
cepția terenurilor fondului apelor proprietate publică a 
statului, precum și a celor aflate în proprietate privată.

Care este regula de bază a utilizării bunurilor
domeniului public?

Regula de bază a utilizării bunurilor din domeniul 
public este caracterizată prin existența anumitor 
restricții la exercitarea dreptului de proprietate asu-
pra acestora. Circuitul civil al bunurilor din dome-
niul public, fie al statului sau al UAT, este limitat 
sau interzis total, după caz. 

Bunurile domeniului public sunt: 
1. inalienabile;
2. insesizabile; și 
3. imprescriptibile, deoarece:
 › nu pot fi înstrăinate nici prin privatizare sau de-

punere în capitalul social al unei persoane juridice 
(acestea pot fi transmise numai în administrare, 
doar cu drept de posesiune și/sau folosință, în 
condițiile legii);

 › nu pot fi obiect al gajului sau al unei alte garanții 
reale;

 › nu pot fi supuse urmăririi silite, nici chiar în cazul 
insolvabilității persoanei juridice care le gestio-
nează;

 › dreptul de proprietate asupra lor nu se stinge prin 
neuz;

 › nu pot fi dobândite de persoane fizice sau juridi-
ce prin uzucapiune și nici prin efectul posesiei de 
bună-credință;

 › pot fi revendicate oricând din posesia ilicită și in-
diferent de termenul care a trecut din momentul 
ieșirii acestora din posesia (controlul) statului sau 
al unităților administrativ-teritoriale.

Bunuri inalienabile înseamnă că astfel de bunuri sunt scoa-
se din circuitul civil general al bunurilor, deoarece nu pot 
fi privatizate, nu pot fi înstrăinate prin acte juridice civile 
(vânzare-cumpărare etc.) și nici prin expropriere. Orice ast-
fel de act de înstrăinare, de privatizare, de vânzare-cumpăra-
re a bunurilor domeniului public este nul din start și poate fi 
declarat nul în orice timp și orice circumstanțe.

Bunurile imprescriptibile înseamnă că dreptul de proprietate 
al statului sau al UAT asupra acestor bunuri nu se stinge prin 
prescripție, odată cu trecerea timpului, fie zeci sau chiar sute 
de ani. Imprescriptibilitatea face posibilă oricând, din punc-
tul de vedere juridic, depunerea de către stat, de către UAT 
a unei acțiuni în revendicare, indiferent dacă este vorba de 
bunuri imobile sau mobile. Dreptul la acțiune al statului sau 
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al UAT asupra acestor categorii de bunuri nu se stinge în 
timp, chiar dacă nu a fost exercitat de autoritatea publică o 
perioadă îndelungată de timp, fie zeci și sute de ani.

Bunurile insesizabile înseamnă că astfel de bunuri nu pot fi 
urmărite de creditori pentru datoriile statului sau ale UAT. 
Ele nu pot fi sesizabile nici în cazul când astfel de bunuri se 
află în administrarea întreprinderilor de stat sau municipale 
în bază de contract. Asupra unor astfel de bunuri nu pot fi 
constituite garanții, gajare, ipotecare.

Dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se stinge prin 
neuz și nu poate fi dobândit de terți prin uzucapiune. Pro-
prietatea este, în condițiile legii, inviolabilă. Nimeni nu poate 
fi silit să cedeze proprietatea sa, decât doar pentru cauză de 
utilitate publică pentru o dreaptă și prealabilă despăgubire.

1.7.7 Bunurile din domeniul privat al statului sau 
UAT și regimul lor juridic

Bunurile din domeniul privat al statului sau al UAT sunt 
bunurile care nu fac parte din domeniul public al statului 
sau al UAT, dar care aparțin statului, satului, comunei, ora-
șului, municipiului, raionului, unității teritoriale autonome 
Găgăuzia. 

Din această categorie fac parte: terenuri agricole, terenurile 
aferente construcțiilor, întreprinderile de stat și municipale 
pasibile de privatizare, terenurile fondului de rezervă, dacă 
nu fac parte din domeniul public, inclusiv terenurile din in-
travilanul localităților, care urmează a fi atribuite familiilor 
nou-formate pentru construcția caselor individuale de locu-
it; alte bunuri și terenuri aflate în proprietatea UAT, dacă nu 
sunt destinate uzului public.

În mod particular, trebuie specificat că în categoria unor ast-
fel de bunuri intră: 

 › Bunurile indicate în Lista bunurilor proprietate de stat 
supuse privatizării, ce se conține în anexa nr. 2 la Hotărâ-
rea Guvernului nr. 945 din 20.08.2007 cu privire la mă-
surile de realizare a Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind 
administrarea și deetatizarea proprietății publice. Lista 
conține peste 170 astfel de bunuri;

 › Bunurile indicate în Lista obiectelor nefinalizate proprie-
tate de stat supuse privatizării, ce se conține în anexa nr. 3 
la Hotărârea Guvernului nr. 945 din 20.08.2007;

 › Terenurile aferente construcțiilor, aflate în administrarea 
economică a întreprinderilor de stat (pasibile privatizării);

 › Întreprinderile municipale pasibile de privatizare și tere-
nurile aflate în administrarea acestora, alte obiecte și te-
renuri care aparțin UAT, dacă nu fac parte din domeniul 
public al UAT;

 › Terenurile neprivatizate aferente obiectelor privatizate 
sau private, inclusiv cele aferente construcțiilor nefinali-
zate, precum și terenurile aferente obiectelor din fondul 
de imobile nelocuibile date în locațiune (arendă), dacă 
nu fac parte din domeniul public;

 › Terenurile neprivatizate din condominiu, aferente clădi-
rilor/blocurilor de locuințe multietajate;

 › Terenurile neprivatizate aferente clădirilor și altor con-
strucții date în proprietate privată în contul cotelor valo-
rice, conform legislației cu privire la privatizare;

 › Loturile neprivatizate ale întovărășirilor pomicole;
 › Terenurile fondului de rezervă, dacă nu fac parte din do-

meniul public, inclusiv terenurile din intravilanul locali-
tăților, care urmează a fi atribuite familiilor nou-formate 
pentru construcția caselor individuale de locuit în con-
formitate cu art. 11 din Codul Funciar;

 › Alte bunuri și terenuri aflate în proprietatea UAT, dacă 
nu sunt destinate uzului public.

Se deosebește regimul juridic aplicat 
bunurilor din domeniul public al statutului
sau UAT de cel al bunurilor din domeniul 
privat al statutului sau UAT?

Regimul juridic al bunurilor din domeniul privat 
al statului sau al UAT se deosebește radical de regi-
mul aplicat bunurilor din domeniul public. Bunu-
rile din domeniul privat al statului sau al UAT, spre 
deosebire de bunurile domeniului public, sunt:

 › alienabile (pot fi incluse în circuitul civil general 
al bunurilor și pot fi supuse exproprierii, asemeni 
bunurilor proprietate privată a cetățenilor); 

 › prescriptibile (se aplică termenul de prescripție 
stabilit de lege pentru depunerea unei acțiuni în 
revendicare etc.); 

 › sesizabile (pot fi urmărite de creditori pentru 
datoriile existente).

Conform prevederilor art. 75 și 77 ale Legii nr. 436/2006, 
consiliile locale pot decide, potrivit legii, cu privire la 
transferarea bunurilor dintr-un domeniu în altul.
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1 . 8  d o b â n d i r e a  d r e p t u l u i  d e  p r o p r i e t a t e

În conformitate cu art. 2 al Legii nr. 523 din 16.07.1999 cu 
privire la proprietatea publică a unităților administrativ-te-
ritoriale, dreptul de proprietate publică al UAT poate fi do-
bândit:

 › pe cale naturală. În acest mod, sunt proprietate publică 
bogățiile de orice natură, care se formează natural pe teri-
toriul UAT sau în subsolul țării.

 › prin achiziţii publice, realizate în condițiile Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice. La această ca-
tegorie se pot atribui și proiectele finanțate din FNDR 
sau alte surse.

 › prin delimitare. UAT pot dobândi dreptul de proprieta-
te asupra unor bunuri în rezultatul delimitării bunurilor 
proprietate publică după apartenență (între stat și UAT). 
Delimitarea proprietății publice (în speță a terenurilor) 
se efectuează prin acțiuni de identificare și formare a bu-
nurilor (terenurilor) proprietate publică a statului și a 
bunurilor (terenurilor) proprietate publică a unităților 
administrativ-teritoriale în modul stabilit de legislație.

 › prin transmitere în proprietatea publică a UAT a proprie-
tății publice a statului sau prin transmiterea proprietății 
publice a unei UAT în proprietatea publică a altei UAT. 
Trecerea bunurilor din proprietatea publică a UAT în 
proprietatea statului se face, la propunerea Guvernului, 
prin decizie, după caz, a consiliului raional, a Adunării 
Populare a UTA „Găgăuzia”, a consiliului orășenesc (mu-
nicipal), sătesc (comunal). Bunurile proprietate publică 
a statului pot fi transmise în proprietatea publică a UAT 
prin Hotărâre de Guvern, cu acordul AAPL.

 › prin expropriere pentru cauză de utilitate publică. Prin 
expropriere se înțelege transferul de bunuri și de drepturi 
patrimoniale din proprietate privată în proprietate pu-
blică, transferul către stat de bunuri proprietate publică 
ce aparțin unei unități administrativ-teritoriale sau, după 
caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativ-te-
ritorială a drepturilor patrimoniale în scopul efectuării 
de lucrări pentru cauză de utilitate publică de interes na-
țional sau de interes local, în condițiile prevăzute de lege, 
după o dreaptă și prealabilă despăgubire.

 › în baza hotărârii instanţei judecătoreşti; 
 › prin donaţii sau prin legate acceptate de consiliul UAT. 

Dobândirea dreptului de proprietate publică prin acte de 
donație sau legate se realizează, în condițiile legii, prin 
hotărâre de Guvern sau, după caz, ale consiliului local, 
dacă bunul respectiv ține de domeniul public. Accepta-
rea donațiilor făcute statului se face cu aprobarea Guver-
nului. În ceea ce privește donațiile și legatele cu sarcini 
în favoarea consiliilor locale, pot fi acceptate numai cu 
aprobarea consiliului local, cu votul a cel puțin 2/3 din 
numărul consilierilor aleși.

 › prin obţinerea de venituri şi bunuri în condiţiile legii. 
 › în urma renunţării la dreptul de proprietate asupra bunu-

rilor imobile în modul stabilit de legislație;
 › în urma realizării proiectelor de parteneriat public-privat. 
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2 . 1  c a d r u l  l e g a l  a l  p r o c e d u r i l o r  d e 
t r a n s m i t e r e

2.1.1 Actele legislative și normative de bază
Principalele acte legislative care reglementează aspectele ge-
nerale și principiile de transmitere a bunurilor din proprie-
tatea publică a statutului în proprietatea publică a UAT, din 
proprietatea publică a unei UAT în proprietatea publică a 
altei UAT sunt: 

 › Codul civil, adoptat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002. 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-
86, art. 661)

 › Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regio-
nală în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68)

 › Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401)

 › Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația pu-
blică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr. 32-35, art. 116)

 › Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea pu-
blică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611).

 › Legea contabilității, nr. 113 din 27.04.2007
 › Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr. 

1402 din 24.10.2002 ș.a.

Prevederile procedurale privind modul de transmitere a bu-
nurilor se regăsesc mult mai explicit în actele normative în 
vigoare. Principalele dintre acestea sunt: 

 › Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de realizare 
a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dez-
voltarea regională, nr. 127/08.02.2008. 

 › Documentul unic de program pentru anii 2017-
2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 030 din 
25.01.2017. 

 › Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea evidenței 
proprietății publice și circulația acesteia, nr. 568 din 387 
06.05.2008. 

 › Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de 
stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor lor, clă-
dirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și altor active, nr. 
688 din 09.10.95. 

 › Hotărârea Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind modul de transmi-
tere a costurilor investiționale, formate în urma achizi-
ționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau 
îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională și din alte surse.

 › Ministerul finanțelor, Ordin nr. 216 din 28.12.2015 
cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 
sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind 
evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul 
bugetar. 

 › Manualul operațional privind modul de utilizare a 
FNDR.

 › Manualele operaționale ale ADR. 
 › Instrucțiunea pentru utilizatori, aprobată prin decizia 

CNCDR nr. 4/12 din 23 februarie 2012 etc.

trAnsMitErEA  
COSTURIlOR INVESTIŢIONAlE  
îN PROIECTElE FINANŢAtE  
din Fndr sAu AltE sursE 02
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2.1.2 Cadrul regulator privind transmiterea 
costurilor investiționale

Transmiterea costurilor investiționale, formate în urma 
achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții 
sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională și alte surse din pro-
prietatea de stat în proprietatea publică a unităților adminis-
trativ-teritoriale se efectuează în temeiul:

 › Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Documentu-
lui unic de program pentru anii respectivi (în acest caz este 
vorba de Hotărârea Guvernului din 25 ianuarie 2017);

 › Deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvol-
tării Regionale privind aprobarea finanțării bunurilor re-
spective din contul mijloacelor FNDR și/sau alte surse; 

 › Acordului de implementare a proiectului; și 
 › Deciziei ADR privind transmiterea costurilor investițio-

nale formate în proprietatea publică unităților adminis-
trativ-teritoriale - beneficiari finali ai bunurilor în cauză.

Procedura privind modul de transmitere a costurilor inves-
tiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, 
construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din con-
tul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regi-
onală și alte surse este descrisă în Regulamentul privind mo-
dul de transmitere costurilor investiționale, formate în urma 
achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții 
sau îmbunătățirii acestora  din contul mijloacelor Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională și alte surse, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016. 

Regulamentul stabilește temeiurile și modul de transmitere 
a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de 
bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii 
acestora din contul mijloacelor Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională (în continuare – costuri investiționale 
formate din contul FNDR ) și din alte surse. 

Regulamentul a fost elaborat având în vedere necesitatea 
corelării drepturilor și obligațiilor ADR și ale beneficiari-
lor finali ai bunurilor în procesul implementării proiectelor 
selectate conform Documentului unic de program pentru 
anii respectivi, precum și necesitatea determinării regimului 
juridic al bunurilor finanțate din FNDR pe tot parcursul pe-
rioadei de implementare a proiectelor, până la transmiterea 
lor în proprietatea beneficiarilor indicați în DUP.

Scopul Regulamentului este de a susține realizarea eficientă a 
sarcinilor, funcțiilor și drepturilor ADR și exercitarea adecva-
tă a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor acestora privind 
administrarea finanțelor și contabilizarea lor în procesul im-
plementării proiectelor finanțate din contul FNDR și din alte 

surse, și transmiterii costurilor investiționale formate de către 
ADR în proprietatea publică a UAT, beneficiari ai proiectelor. 

Regulamentul se constituie din trei capitole, și anume: 

1. Dispoziții generale;
2. Modul de transmitere a costurilor investiționale formate 

în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, re-
construcții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloa-
celor din FNDR și alte surse de finanțare UAT; și

3. Alte aspecte procedurale.

Capitolul II include 2 secțiuni, și anume: 1) secțiunea 1-a: 
„Modul de transmitere a costurilor investiționale formate în 
urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții,  recon-
strucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor 
FNDR și din alte surse UAT”; și 2) secțiunea a 2-a: Modul 
de transmitere a costurilor investiționale pentru proiectele 
de dezvoltare regională al căror obiectiv este reconstruirea 
sau îmbunătățirea bunurilor proprietate publică a UAT din 
contul mijloacelor FNDR și altor surse de finanțare. 

Principalele prevederi se referă la faptul că acestea împuter-
nicesc ADR, în calitatea lor de instituții publice, subordo-
nate MADRM, să semneze documentele primare și actele de 
predare-primire a setului de documente care atestă valoarea 
costurilor investiționale formate în urma achiziționării de 
bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii 
acestora din contul mijloacelor FNDR și/sau alte surse de 
finanțare și să transmită setul de documente UAT - benefici-
ari ai proiectelor respective. 

Potrivit Regulamentului, dreptul de administrare asupra 
mijloacelor FNDR și asupra bunurilor finanțate din FNDR, 
din data alocării mijloacelor FNDR și pe tot parcursul im-
plementării proiectului de dezvoltare regională până la data 
transmiterii costurilor investiționale formate din contul 
mijloacelor FNDR în proprietatea publică a UAT - bene-
ficiari ai proiectelor, este exercitat de către ADR respectivă 
în modul și limitele stabilite de lege. ADR are dreptul, dar și 
obligația de a asigura transmiterea bunurilor în proprietatea 
beneficiarilor indicați în DUP și în decizia CNCDR pri-
vind aprobarea finanțării obiectului respectiv din FNDR.
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2 . 2  o b i e c t u l  ş i  s u b i e c ţ i i  p r o c e d u r i l o r  d e 
t r a n s m i t e r e

2.2.1 Obiectul procedurilor de transmitere
Obiectul procedurilor de transmitere sunt toate costurile 

investiţionale, formate în urma achiziționării de bunuri, ser-
vicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din 
contul mijloacelor fondului național pentru dezvoltare regi-
onală și alte surse utilizate în implementarea proiectelor de 
dezvoltare regională. 

În acest fel, obiectul procedurilor de transfer sunt atât bunu-
rile mobile sau imobile care au fost nou construite sau pro-
curate din contul mijloacelor FNDR în folosul unităților 
administrativ-teritoriale, cât și bunurile imobile sau mobile 
proprietate a UAT care au fost îmbunătățite (au fost repa-
rate, extinse, dezvoltate, consolidate, ameliorate, remediate, 
corectate sau cărora li s-a adăugat plus valoare) din contul 
FNDR și/sau altor surse de finanțare.

2.2.2 Subiecții procedurilor de transmitere
Subiecții procedurilor de transmitere sunt: 

 › Statul, Republica Moldova, prin organele de administra-
re și instituțiile împuternicite corespunzător în acest sens 
(Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Me-
diului și Agențiile de dezvoltare regionale);

 › Unitățile administrativ-teritoriale – satul, comuna, ora-
șul, municipiul, raionul, precum și unitatea teritorială 
autonomă cu statut juridic special, prin autoritățile îm-
puternicite să reprezinte interesele UAT – primarii, con-
siliile locale.

2.2.3 Subiecții dreptului de proprietate în 
procedurile de transmitere

Subiecți ai dreptului de proprietate asupra bunurilor finan-
țate din FNDR sunt statul Republica Moldova și unitățile 
administrativ-teritoriale – satul, comuna, orașul, munici-
piul, raionul, precum și unitatea teritorială autonomă cu 
statut juridic special.

Bunurile proprietate publică a statutului aparțin cu drept de 
proprietate statutului Republica Moldova. 

Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teri-
toriale aparțin cu drept de proprietate unităților adminis-
trativ-teritoriale de nivelul I (satelor, comunelor, orașelor) 
și de nivelul II (raioanelor, municipiilor, unității teritorial 
autonome cu statut juridic special), după caz.

Toate costurile investiționale formate în urma achiziționării 
de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătă-
țirii acestora, finanțate din contul mijloacelor FNDR și din 

alte surse, din momentul alocării mijloacelor și pe tot par-
cursul implementării proiectului finanțat din FNDR până la 
data transmiterii bunurilor în proprietatea unităților admi-
nistrativ-teritoriale respective, sunt proprietate de stat.

Împuternicirile de proprietar asupra costurilor investițio-
nale formate, finanțate din FNDR și alte surse, în numele 
statului Republica Moldova, până la data transmiterii aces-
tora în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, sunt 
exercitate de către Guvern, prin organul central de speciali-
tate în domeniul dezvoltării regionale (MADRM) și Agen-
ția de Dezvoltare Regională, în conformitate cu legea și ac-
tele normative în vigoare. 

Împuternicirile de proprietar asupra costurilor investiționa-
le formate, finanțate din FNDR, transmise în proprietatea 
unităților administrativ-teritoriale, în numele satului, co-
munei, orașului, municipiului, raionului, unității teritoriale 
autonome cu statut juridic special, sunt exercitate de către 
consiliul local sau raional, precum și de către Adunarea Po-
pulară a unității teritoriale autonome cu statut juridic spe-
cial, în conformitate cu legea și actele normative în vigoare. 

2.2.4 Beneficiarii costurilor investiționale formate 
din contul mijloacelor FNDR

Cine sunt beneficiarii costurilor investiționale 
formate în urma implementării proiectelor 
finanțate din FNDR?

Beneficiari ai costurilor investiționale formate din 
contul mijloacelor FNDR și alte surse, prin inter-
mediul ADR, sunt unitățile administrativ-teritori-
ale indicate în DUP și în decizia Consiliului Națio-
nal de Coordonare a Dezvoltării Regionale privind 
aprobarea finanțării obiectului respectiv din contul 
mijloacelor FNDR.

Unitățile administrativ-teritoriale indicate în DUP și în 
decizia CNCDR dobândesc dreptul de proprietate asupra 
bunurilor rezultate din implementarea proiectelor finanțate 
din FNDR și alte surse, indiferent de faptul dacă au con-
tribuit cu surse bugetare proprii la realizarea proiectului 
respectiv și, după caz, indiferent de mărimea contribuțiilor 
financiare și/sau materiale. 

Dreptul de administrare asupra mijloacelor FNDR și asu-
pra costurilor investiționale formate din contul mijloacelor 
FNDR și alte surse, din data alocării mijloacelor și pe tot 
parcursul implementării proiectului de dezvoltare regională 
până la data transmiterii acestor bunuri în proprietatea uni-
tăților administrativ-teritoriale - beneficiari ai proiectelor, 
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este exercitat de către ADR respectivă în modul stabilit de 
lege, conform Regulamentului privind modul de transmite-
re a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării 
de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbună-
tățirii acestora din contul mijloacelor Fondului Național 
pentru Dezvoltare Regională și alte surse, și altor acte nor-
mative. 

2 . 3  p e r i o a d a  d e  p r e - t r a n s m i t e r e  a 
b u n u r i l o r  f o r m a t e  c u  s u p o r t u l  f n d r

2.3.1 Responsabilități patrimoniale ale ADR
În procesul implementării proiectelor selectate pentru a fi 
finanțate din contul mijloacelor FNDR și alte surse, ADR 
este coordonatorul implementării proiectului. Implemen-
tarea proiectelor finanțate din FNDR și alte surse include, 
printre altele, activități privind procurarea de bunuri, exe-
cutarea de lucrări sau de prestare a serviciilor, în condițiile 
legislației privind resursele bugetare și achizițiile publice.

Din data aprobării proiectului pentru finanțare și până la 
data transmiterii bunurilor în proprietatea beneficiarilor, 
ADR dispune de dreptul de administrare asupra bunurilor 
achiziționate, construite sau îmbunătățite. 

În scopul implementării proiectelor de dezvoltare regională, 
ADR poate să dețină în posesiune bunuri proprietate publi-
că de stat cu drept de administrare, să administreze bunuri-
le transmise ADR, inclusiv bunurile obținute în rezultatul 
achizițiilor publice și/sau altor activități social-utile exerci-
tate în limitele atribuțiilor sale stabilite de legislație.

Imediat după deschiderea finanțării din contul mijloacelor 
FNDR sau alte surse, ADR efectuează coordonarea generală 
a procesului de implementare a proiectului, conform com-
petenței stabilite de legislația în vigoare, inclusiv:

 › administrează transferul fondurilor aprobate pentru pro-
iectele de dezvoltare regională; 

 › administrează procesul de achiziții publice prin contac-
tare de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile pro-
iectului;

 › monitorizează realizarea achizițiilor publice; 
 › participă la recepționarea bunurilor, lucrărilor, servicii-

lor;
 › asigură transmiterea bunurilor în proprietatea unităților 

administrativ-teritoriale - beneficiari ai proiectelor, in-
dicate în DUP și în decizia CNCDR privind aprobarea 
finanțării obiectului respectiv din FNDR.

2.3.2 Responsabilități de evidență contabilă 
În perioada de implementare a proiectelor finanțate din 
FNDR și alte surse, ADR asigură administrarea și evidența 
contabilă a mijloacelor alocate, inclusiv a operațiunilor fi-
nanciare efectuate în scopul executării contractelor de achi-
ziții publice. 

   Din data aprobării proiectului 
pentru finanţare şi până la data 
transmiterii costurilor investiţionale 
formate în proprietatea beneficiarilor, 
ADR contabilizează bunurile achiziţi-
onate, construite şi/sau îmbunătăţite 
din contul mijloacelor FNDR şi alte 
surse, şi asigură transmiterea acesto-
ra în proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale - beneficiari 
finali, indicate în DUP şi în decizia 
CNCDR privind aprobarea finanţării 
obiectului respectiv.

2.3.3 Evidența contabilă în perioada de 
implementare a proiectelor

Evidența contabilă a mijloacelor FNDR, alocate ADR, în 
scopul finanțării proiectelor selectate în conformitate cu 
DUP, precum și circulația acestora în procesul implemen-
tării proiectului, se efectuează în conformitate cu exigențele 
stabilite de actele normative care reglementează domeniul 
contabilității.

În cazul construirii de bunuri mobile sau imobile, din contul 
mijloacelor FNDR și alte surse, ADR exercită funcția de im-
plementator și cofinanțator al proiectelor, și contabilizează 
procesul de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii, cu 
transmiterea ulterioară către beneficiarii finali ai proiectelor 
finanțate din FNDR, conform Politicii sale de Contabilita-
te. Având statutul juridic de instituție publică necomercială 
cu autonomie financiară, ADR utilizează în activitatea sa 
contabilitatea financiară.



Ghid practic. Managementul proprietăţii publice30

În perioada de implementare a proiectelor, ADR înregis-
trează următoarele formule contabile:

TABEl 1. FORMUlE CONTABIlE îNREGISTRATE DE ADR îN PERIOADA 
IMPlEMENTăRII PROIECTElOR

Nr. Conţinutul operaţiunilor Debit Credit

1 Solicitarea avansului de la MADRM şi 
calcularea creanţei

234 425

2 Intrarea în cont a avansului solicitat de la 
MADRM

242 234

3 Acordarea avansului operatorului economic 224 242

4 Înregistrarea intrării costurilor investiţionale 
ale bunurilor achiziţionate, construite şi/sau 
îmbunătăţite

172 521

5 Compensarea avansului acordat agentului 
economic

521 224

6 Achitarea facturilor faţă de operatorul 
economic

521 242

7 Transmiterea costurilor investiţionale ale 
bunurilor achiziţionate, construite şi/sau 
îmbunătăţite către APL

425 172

În calitatea sa de cofinanțator al proiectului, ADR va asigura 
transmiterea contabilă a costurilor investiționale, formate în 
urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, recon-
strucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor 
FNDR și alte surse, la balanța autorităților administrației 
publice locale, indicate în calitate de beneficiari ai proiectu-
lui în DUP și în decizia CNCDR privind aprobarea finan-
țării obiectului respectiv, precum și transmiterea efectivă a 
acestor bunuri în posesia și proprietatea publică a unităților 
administrativ-teritoriale - beneficiari finali ai proiectelor.

La finalul implementării proiectului, ADR, prin interme-
diul căreia au fost efectuate investițiile capitale, urmează să 
transmită costurile investiționale de la balanța sa la balanța 
APL, în proprietatea căreia se află obiectul de construcție.

În cazul achiziționării de bunuri, lucrări și servicii în folosul 
beneficiarilor, precum și în scopul îmbunătățirii bunurilor 
proprietate a unităților administrativ-teritoriale din contul 
FNDR și/sau altor surse de finanțare, ADR contabilizează 
bunurile achiziționate, în conformitate cu Politica de Con-
tabilitate, elaborată conform Standardelor Naționale de 
Contabilitate, aplicate conform Legii contabilității, întoc-
mindu-se aceleași formule contabile indicate în Tabelul 1. 

În acest caz, pe parcursul implementării proiectului și/sau la 
finalizarea acestuia, bunurile, lucrările și serviciile achizițio-
nate în folosul beneficiarilor, precum și îmbunătățirile aduse 
bunurilor proprietate a beneficiarilor, finanțate din FNDR 
și alte surse, se transmit în proprietatea beneficiarilor finali 
ai proiectelor, indicați în DUP și în decizia CNCDR pri-
vind aprobarea finanțării obiectului respectiv.

2.3.4 Responsabilitățile patrimoniale ale 
beneficiarilor

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarii proiec-
telor sunt responsabili de îndeplinirea obligațiilor și respon-
sabilităților asumate conform: 

 › Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Documen-
tului unic de program pentru anii respectivi;

 › Deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvol-
tării Regionale privind aprobarea finanțării bunurilor re-
spective din contul mijloacelor Fondului Național pen-
tru Dezvoltare Regională și/sau alte surse;

 › Condițiilor Instrucțiunii pentru utilizatori, aprobate 
prin decizia CNCDR nr. 4/12 din 23 februarie 2012;

 › Prevederilor Acordului de parteneriat semnat între ADR 
și parteneri pentru implementarea proiectului; 

 › Hotărârea Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind modul de transmi-
tere a costurilor investiționale, formate în urma achizi-
ționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau 
îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională și alte surse

 › Prevederilor Deciziilor Consiliilor locale privind partici-
parea în cadrul implementării proiectului.

Autoritatea administrației publice locale, în calitatea sa de 
beneficiar al proiectului de dezvoltare regională, poate soli-
cita operatorului economic câștigător, precum și ADR:

 › Informarea deplină privind procesul de executare a lucră-
rilor, serviciilor și procurare a bunurilor;

 › Executarea calitativă de către operatorul economic câști-
gător a contractului și obligațiilor ce decurg din acesta în 
folosul său;

 › Informații privind calitatea bunurilor achiziționate de 
ADR pentru formarea noilor bunuri.
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3 . 1  m o d u l  d e  t r a n s m i t e r e  a  c o s t u r i l o r 
i n v e s t i ţ i o n a l e  f o r m a t e  î n  p r o i e c t e l e 
f i n a n ţ a t e  d i n  f n d r  ş i  a l t e  s u r s e

3.1.1 Inițierea procedurii
Transmiterea costurilor investiționale, formate în urma 
achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții 
sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDR 
și alte surse în proprietatea publică a beneficiarilor (UAT), 
se efectuează în temeiul deciziei ADR privind transmiterea 
costurilor investiționale formate, aflate în administrarea sa 
provizorie, în proprietatea beneficiarilor proiectelor de dez-
voltare regională. 

Decizia se elaborează în baza:

 › Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Do-
cumentului unic de program pentru anii respectivi, 

 › Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Re-
gulamentului  privind modul de transmitere a 
costurilor investiționale, formate în urma achi-
ziționării de bunuri, servicii, construcții, recon-
strucții sau îmbunătățirii acestora din contul mij-
loacelor FNDR și alte surse 

 › Deciziei CNCDR privind aprobarea finanțării 
proiectului de dezvoltare regională

 › Acordului de implementare a proiectului respec-
tiv și 

 › Deciziei Consiliului unității administrativ-teri-
toriale cu privire la acceptarea preluării bunurilor 
respective.

În Decizie, ADR înștiințează despre necesitatea recepției și 
inventarierii bunurilor, elaborarea Actului de predare-pri-
mire și termenii de transmitere a bunurilor. 

3.1.2 Recepţia și Inventarierea
Transmiterea bunurilor finanțate din FNDR și alte surse din 
proprietatea de stat în proprietatea beneficiarilor se efectu-
ează după recepția și inventarierea acestora.

Recepția bunurilor achiziționate sau construite se realizează 
în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepție 
a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996. Aspectele speci-
fice privind recepția bunurilor construite sunt prezentate în 
Capitolul 3.3. 

Inventarierea bunurilor, în expresie cantitativ-valorică, se 
efectuează pentru fiecare categorie de bunuri în parte, în 
conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, apro-
bat prin Ordinul ministrului finanțelor. 

Lista (procesul-verbal) de inventariere a bunurilor servește 
drept temei pentru întocmirea și perfectarea actului care 
atestă formarea costurilor investiționale totale și asigură 
corectitudinea procesului de primire-predare a acestora. În 
baza actului de primire-predare a bunurilor se întocmește 
factura. Documentele primare (actul de primire-predare a 
bunurilor și factura) se semnează de către conducător sau 
persoana împuternicită, conform prevederilor Legii conta-
bilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007.

PROCEDURA DE TRANSMITERE 
A COSTURIlOR INVESTIŢIONAlE 
FORMATE îN PROIECTElE  
FinAnŢAtE din Fndr 03
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3.1.3 Actul de predare-primire
Transmiterea costurilor investiționale, formate în urma 
achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții 
sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDR 
și alte surse în proprietatea publică a beneficiarilor, se efec-
tuează în baza Actului de predare-primire, semnat de către 
directorul ADR și reprezentatul legal al autorității adminis-
trației publice locale – beneficiarul final al proiectului de 
dezvoltare regională. 

Un Model de Act de predare-primire este prezentat în Ane-
xa la prezentul Ghid.

În funcţie de particularităţile proiectului, actul de 
predare-primire va stipula angajamentul autorităţii 
administraţiei publice locale, în calitatea acesteia de 
beneficiar final a proiectului de dezvoltare regională, 
inclusiv următoarele:

 › asigurarea integrității bunurilor primite;
 › abținerea de la folosirea și/sau exploatarea contrar 

destinației și specificațiilor tehnice ale bunurilor 
primite până la transmiterea integrală, recepția 
finală și darea în exploatare a bunurilor; 

 › transmiterea către autoritatea administrației pu-
blice locale respectivă a drepturilor și a obligați-
ilor prevăzute de legislația civilă și legislația de 
procedură civilă în vigoare, inclusiv a drepturilor 
de a înainta reclamații și acțiuni judiciare, privind 
defectele bunurilor achiziționate;

 › trecerea riscurilor de pieire fortuită a bunurilor 
transmise către autoritatea administrației publi-
ce locale – beneficiar al proiectului de dezvoltare 
regională.

3.1.4 Aprobarea Actelor de predare-primire de către 
MADRM

Actele de predare-primire a setului de documente, care ates-
tă formarea costurilor investiționale ale bunului sau servici-
ilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite 
din contul FNDR, sunt aprobate de Ministerul Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

ADR prezintă MADRM spre aprobare actul de predare-pri-
mire a setului de documente, care atestă formarea costurilor 
investiționale ale bunului sau serviciilor achiziționate, con-
struite, reconstruite sau îmbunătățite din sursele alocate din 
FNDR, în termen de până la 7 zile lucrătoare din data sem-
nării acestuia de către părți. 

MADRM aprobă sau își exprimă în scris dezacordul pe mar-
ginea actului de predare-primire a setului de documente, 
care atestă formarea costurilor investiționale ale bunului sau 
serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbu-
nătățite din sursele alocate din FNDR, în termen de până la 
7 zile lucrătoare din data prezentării acestuia spre aprobare. 

3.1.5 Transmiterea bunurilor 
Odată cu aprobarea de către MADRM a Actului de preda-
re-primire, procedura de transmitere a bunurilor finanțate 
din FNDR și alte surse se consideră încheiată. 

Dreptul de administrare al ADR asupra bunurilor achizi-
ționate construite sau îmbunătățite din sursele alocate din 
FNDR și alte surse încetează la data aprobării Actului de 
predare – primire de către MADRM.

 Setul de documente, transmis prin actul de preda-
re-primire, include toate actele ce formează costul 
total al investiţiei, inclusiv:

 › documentația tehnică, de proiectare și devizul, 
 › documentele primare, 
 › contractele și alte documente aferente bunurilor, 

lucrărilor, serviciilor finanțate din FNDR și alte 
surse în cadrul proiectului respectiv de dezvoltare 
regională,

 › Alte documente adiționale, schițe, desene, hărți, 
matrice, documentația de garanție, asigurările și 
altele de acest gen.

3.1.6 Luarea la evidență
Procedura de transmitere se încheie cu contabilizarea cos-
tului investițional al bunurilor sau serviciilor achiziționate, 
construite, reconstruite sau îmbunătățite din FNDR și din 
alte surse de către autoritatea administrației publice locale. 

Concomitent cu aceasta, bunurile transmise sunt excluse 
din evidența contabilă a ADR. 

Prin decizia consiliului local respectiv, obiectele achiziționa-
te, construite, reconstruite sau îmbunătățite din mijloacele 
FNDR pot fi transmise în administrare, inclusiv fiduciară, 
în locațiune, în concesiune sau în alt mod prevăzut de lege, 
operatorilor economici competenți, în modul stabilit de 
lege, cu păstrarea dreptului de proprietate al unității admi-
nistrativ-teritoriale asupra bunurilor respective.

Unitățile administrativ-teritoriale, în calitatea lor de benefi-
ciari ai bunurilor sau serviciilor achiziționate, construite sau 
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îmbunătățite din Fond și din alte surse, își exercită dreptul de 
proprietate asupra acestora în condițiile stabilite de lege, cu 
respectarea angajamentelor asumate conform Documentului 
Unic de Program pentru anii respectivi, prin documentele 
depuse la etapa de aplicare pentru proiectul de dezvoltare 
regională, acordul de implementare a proiectului, actele de 
predare-primire a bunurilor și dare în exploatare a acestora.

   În multe cazuri, în cadrul raportu-
rilor juridice patrimoniale ale auto-
rităţilor publice (centrale şi locale) 
nu se face distincţie între termenul 
contabil (de evidenţă) – „a se afla la 
balanţă” (contabilă) şi termenul juridic 
– dreptul de proprietate. În practică, 
deseori, se întâmplă, ca aceste două 
aspecte să fie confundate şi asimilate 
prin efectul juridic transmitere-luare 
a unui bun la balanţă cu transmiterea 
– dobândirea dreptului de proprietate. 

În realitate, între aceste două fenomene există o distincție 
fundamentală. 

Termenul contabil „aflare la balanță” (în evidență contabilă) 
nu este echivalent cu termenul juridic proprietate (determi-
nat prin cele trei atribute ale dreptului de proprietate: pose-
sie, folosință, dispoziție). Astfel de situații se întâmplă des 
în cazurile constituirii unor întreprinderi de stat sau muni-
cipale, autoritățile locale înzestrându-le cu o bază patrimo-
nială în componența căreia intră mai multe bunuri ale sta-
tului sau UAT (terenuri, edificii, echipamente etc.). aceste 
bunuri sunt transmise în majoritatea absolută a cazurilor în 
administrare sau gestiune economică, sunt luate la balanța 
întreprinderilor respective conform regulilor contabilității. 
Această dare-primire la balanță (evidență) nu înseamnă ni-
cidecum că este transmis și dreptul de proprietate. Ele sunt 
transmise doar cu drept de posesie și folosință. 

În cazul în care nu este prevăzut expres în actul de preda-
re-transmitere, subiecții de antreprenoriat beneficiază doar 
de cele două componente ale dreptului de proprietate, nu și 
de componenta de dispoziție. În aceste cazuri, statul și UAT 
rămân în continuare titulari ai dreptului de proprietate. 

Calitatea de proprietar nu poate înceta odată cu transmite-
rea la balanță (la evidență contabilă). Dreptul de proprietate 
poate înceta numai în cazurile și modurile stabilite prin lege 
(act juridic, contract, distrugere etc.). Transmiterea la balan-
ță este doar o operațiune contabilă și nicidecum o modalita-
te a încetării dreptului de proprietate. 

3 . 2  m o d u l  d e  t r a n s m i t e r e  a  c o s t u r i l o r 
i nves t i ţ i ona le  pen t ru  ob i ec te le  îmbunătă ţ i t e 
d i n  c o n t u l  m i j l o a c e l o r  f n d r  ş i  a l t o r  s u r s e

3.2.1 Inițierea procedurilor de achiziție publică
Reconstrucția și îmbunătățirea bunurilor proprietate publică 
ale beneficiarilor se efectuează în conformitate cu DUP și de-
cizia CNCDR privind aprobarea finanțării lucrărilor de îm-
bunătățire a bunului respectiv din contul FNDR și alte surse.

În termen de 7 zile lucrătoare din data aprobării finanță-
rii lucrărilor de reconstrucție sau îmbunătățire a bunurilor 
proprietate publică ale beneficiarilor din contul mijloacelor 
FNDR și/sau din alte surse de finanțare, ADR prezintă au-
torității administrației publice locale decizia privind iniție-
rea procedurilor de achiziții publice în scopul îmbunătățirii 
bunurilor în cauză. 

3.2.2 Acordul privind îmbunătățirea bunurilor
Într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de o lună calen-
daristică, Consiliul local adoptă decizia privind acordul său 
de reconstrucție sau îmbunătățire a bunurilor proprietate 
publică a UAT, în condițiile Documentului unic de program 
pentru anii respectivi și deciziei CNCDR privind aprobarea 
finanțării lucrărilor de reconstrucție sau îmbunătățire a bu-
nurilor din contul mijloacelor FNDR și/sau din alte surse 
de finanțare. 

Copia de pe Decizia Consiliului local privind acordul său 
de reconstrucție sau îmbunătățire a bunurilor proprietate 
publică se transmite ADR.

3.2.3 Contractarea achiziției de bunuri, lucrări și/
sau servicii

Imediat după primirea copiei de pe decizia Consiliului local 
privind acordul de reconstrucție sau îmbunătățire a bunuri-
lor proprietate publică ale unității administrativ-teritoriale 
respective, ADR inițiază procedurile de achiziții publice ale 
bunurilor, lucrărilor și/sau serviciilor necesare pentru îmbu-
nătățirea bunurilor aflate în proprietatea publică a unității ad-
ministrativ-teritoriale respective, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

Contractul de achiziții publice de bunuri, necesare pentru 
reconstrucția sau îmbunătățirea bunurilor proprietate pu-
blică ale unităților administrativ-teritoriale, se încheie de 
către ADR cu operatorul economic câștigător, conform pre-
vederilor stabilite de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice pentru contractul respectiv de achiziții 
publice, dar cu aplicarea concomitentă și a prevederilor ar-
ticolelor 721 - 724 din Codul civil al Republicii Moldova 
nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, cu privire la contractul în 
folosul unui terț, cu indicarea obligatorie în contract a be-
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neficiarului bunurilor achiziționate pentru îmbunătățirea 
bunurilor convenite anterior.

În termen de 7 zile lucrătoare din data semnării contractului 
cu operatorul economic câștigător, ADR va informa autori-
tatea administrației publice locale printr-o scrisoare oficială 
despre încheierea contractului de achiziții publice în favoa-
rea acesteia și îi va prezenta o copie de pe contractul încheiat 
și datele de contact ale operatorului economic câștigător. 

3.2.4 Evidența contabilă a bunurilor, lucrărilor și 
serviciilor 

Pe parcursul reconstrucției sau îmbunătățirii bunurilor pro-
prietate publică ale beneficiarilor, ADR contabilizează bu-
nurile achiziționate în conformitate cu Standardele de Con-
tabilitate, aplicate conform Legii contabilității, în secțiunea 
„Conturi extrabilanțiere”.

3.2.5 Drepturile beneficiarului pe parcursul 
implementării proiectelor

Pe parcursul perioadei de reconstrucție sau îmbunătățire a 
bunurilor deținute, beneficiarii păstrează dreptul de propri-
etate publică. 

Autoritatea administrației publice locale, în calitatea sa de 
beneficiar al bunurilor achiziționate de Agenție, va notifica 
printr-o scrisoare oficială operatorul economic câștigător 
despre acceptarea bunurilor achiziționate de Agenție pentru 
îmbunătățirea bunurilor sale și poate cere, cât și ADR, exe-
cutarea de către operatorul economic câștigător a contractu-
lui și obligațiilor ce decurg din acesta în folosul său.

3.2.6 Recepția și inventarierea
Similar procedurii descrise anterior, transmiterea în proprie-
tatea beneficiarilor a costurilor investiționale, formate în urma 
îmbunătățirilor finanțate din contul mijloacelor FNDR și alte 
surse, se efectuează după recepția și inventarierea acestora. 

Recepția bunurilor reconstruite sau îmbunătățite se reali-
zează în conformitate cu prevederile Regulamentului de re-
cepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996. Aspectele 
specifice privind recepția bunurilor construite sunt prezen-
tate în Capitolul 3.3.

Inventarierea bunurilor, în expresie cantitativ-valorică, se 
efectuează pentru fiecare categorie de bunuri în parte, în 
conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, apro-
bat prin Ordinul Ministrului Finanțelor. 

Lista (procesul-verbal) de inventariere a bunurilor servește 
drept temei pentru întocmirea și perfectarea actului care 
atestă formarea costurilor investiționale totale și asigură 

corectitudinea procesului de primire-predare a acestora. În 
baza actului de primire-predare a bunurilor se întocmește 
factura. Documentele primare (actul de primire-predare a 
bunurilor și factura) se semnează de către conducător sau 
persoana împuternicită, conform prevederilor Legii conta-
bilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007

3.2.7 Actul de predare-primire
La finalizarea lucrărilor de reconstrucție sau îmbunătățire a 
bunurilor aflate în proprietatea beneficiarilor, costurile inves-
tiționale formate, finanțate din contul mijloacelor FNDR, 
se transmit în proprietatea publică a beneficiarului respectiv.

În termen de până la 7 zile lucrătoare din data recepției 
lucrărilor de reconstrucție sau îmbunătățire a bunurilor 
proprietate publică a beneficiarului, ADR și autoritatea 
administrației publice locale – beneficiar al contractului de 
achiziții publice în folosul unui terț, întocmesc și semnează 
Actul de predare – primire a setului de documente care ates-
tă formarea costurilor investiționale ale bunului sau servici-
ilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite 
din sursele alocate din FNDR . 

Actul de predare-primire se întocmește conform cerințelor 
stabilite în Regulamentul de transmitere a costurilor inves-
tiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, 
construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din 
contul mijloacelor FNDR și din alte surse, cu menționarea 
costului investițional al bunurilor, lucrărilor și/sau servicii-
lor achiziționate în scopul reconstrucției sau îmbunătățirii 
bunurilor aflate în proprietatea publică a beneficiarului con-
tractului de achiziții publice.

Modelul unui astfel de Act de predare – primire se prezintă 
în Anexa 1 a prezentului Ghid. 

3.2.8 Aprobarea Actelor de predare-primire de către 
MADRM

Actele de predare-primire a setului de documente, care ates-
tă formarea costurilor investiționale a bunurilor, lucrărilor 
și/sau serviciilor achiziționate în scopul îmbunătățirii bunu-
rilor aflate în proprietatea beneficiarului, sunt aprobate de 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

   ADR prezintă MADRM spre aproba-
re actul de predare-primire a setului 
de documente care atestă formarea 
costurilor investiţionale în scopul 
reconstrucţiei sau îmbunătăţirii bu-
nurilor aflate în proprietatea benefi-
ciarului, în termen de până la 7 zile 
lucrătoare din data semnării acestuia 
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de către părţi. MADRM aprobă sau 
îşi expune în scris dezacordul pe 
marginea actului de predare-primire 
a setului de documente care atestă 
formarea costurilor investiţionale în 
scopul reconstrucţiei sau îmbunătă-
ţirii bunurilor aflate în proprietatea 
beneficiarului în termen de până la 
7 zile lucrătoare din data prezentării 
acestuia spre aprobare. 

3.2.9 Transmiterea bunurilor 
Odată cu aprobarea de către MADRM a Actului de preda-
re-primire, procedura de transmitere a bunurilor finanțate 
din FNDR și alte surse se consideră încheiată. 

Dreptul de administrare al ADR asupra bunurilor reconstru-
ite sau îmbunătățite din FNDR și alte surse încetează la data 
aprobării Actului de predare – primire de către MADRM.

3.2.10 Luare la evidență contabilă

Când se încheie procedura de transmitere a
 costurilor investiționale pentru proiectele
 de dezvoltare regională, al căror obiectiv este
 reconstruirea sau îmbunătățirea bunurilor 
proprietate publică ale unităților 
administrativ-teritoriale în urma 
implementării proiectelor finanțate 
din FNDR?

Procedura de transmitere se încheie odată cu con-
tabilizarea costului investițional al bunurilor, lu-
crărilor și/sau serviciilor achiziționate în scopul 
reconstrucției sau îmbunătățirii din sursele FNDR 
și din alte surse a bunurilor aflate în proprietatea 
publică a beneficiarului. 

Beneficiarii bunurilor finanțate din FNDR și alte surse țin 
contabilitatea bunurilor reconstruite sau îmbunătățite, având 
în vedere plusvaloarea adusă, indicată în actul de predare-pri-
mire, în conformitate prevederile legislației în vigoare.

   Concomitent cu procedura de luare 
la evidenţă contabilă de către conta-
bilităţile centralizate ale primăriilor, 
bunurile transmise sunt excluse din 
evidenţa contabilă a ADR. 

3 . 3  a s p e c t e  p r i v i n d  r e c e p ţ i a  l u c r ă r i l o r 
r e a l i z a t e  d i n  c o n t u l  m i j l o a c e l o r  f n d r  ş i 
a l t o r  s u r s e

Conform prevederilor Art. 18. (1) al Legii cu privire la ca-
litatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, la finalizarea 
lucrărilor de construcție trebuie să aibă loc procedura de 
recepție a construcțiilor. Recepția construcțiilor este obli-
gatorie și constituie certificarea realizării acestora pe baza 
examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentația 
de proiect și execuție, și cu alte documente cuprinse în cartea 
tehnică a construcției.

Recepția constituie o componentă a sistemului calității în 
construcții și este actul prin care comisia de recepție declară 
că acceptă și preia lucrarea definitivată de construcție și in-
stalațiile aferente acesteia, cu sau fără rezerve, și că aceasta 
poate fi dată în folosință. 

   Recepţia construcţiilor (lucrărilor 
de construcţie) şi instalaţiilor aferen-
te acestora este actul prin care in-
vestitorul certifică (atestă) realizarea 
lucrărilor de construcţie şi instalaţii-
lor aferente acestora, în conformitate 
cu prevederile contractuale (docu-
mentaţii tehnice de execuţie, caiete de 
sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu 
cerinţele documentelor oficiale (auto-
rizaţia de construire, avize ale orga-
nelor autorizate, reglementări tehnice 
aplicabile, Cartea tehnică a construc-
ţiei etc.), şi declară că acceptă, preia 
construcţiile/lucrările executate şi că 
acestea pot fi date în folosinţă.

Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a 
îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile con-
tractului și ale documentației de execuție, asumându-și, tot-
odată, pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de 
lege.

Prevederile legislației în vigoare sunt destul de contradicto-
rii în unele aspecte, de aceea ne propunem să venim cu unele 
clarificări. Aceste clarificări vizează următoarele: Cine sunt 
subiecții implicați în procesul de recepție? Care sunt tipu-
rile de recepție? Ce este și cât durează perioadă de garanție? 
Cine suportă riscurile și cheltuielile în procesul de recepție 
a lucrărilor?
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3.3.1 Subiecții procedurii de recepție
Conform prevederilor Legii cu privire la calitatea în con-
strucții, dar și ale Regulamentului de recepție a construcți-
ilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 285 din 23.05.1996 cu modificările și completările 
ulterioare, subiecții implicați în procedura de recepție sunt: 

1. Investitorul
2. Comisia de recepție 
3. Proiectantul / verificatorii de proiect
4. Executantul

La recepția construcțiilor și instalațiilor aferente, finanța-
te din bugetul de stat sau bugetele locale, investitorii sunt 
obligați să includă în comisiile de recepție câte o persoană 
desemnată de:

1. Centrul Național de Sănătate Publică;
2. Inspectoratul Ecologic de Stat;
3. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.

Investitorul va solicita desemnarea persoanelor din partea 
autorităților publice menționate cu cel puțin 10 zile lucră-
toare înainte de ziua stabilită pentru recepție.

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanțează și 
realizează investiții în construcții noi sau intervenții la con-
strucțiile existente. În cazul lucrărilor realizate cu finanțare 
din FNDR, în calitate de Investitor se prezintă Agenția de 
Dezvoltare Regională. Pentru lucrările de construcție și in-
stalațiile aferente acestora, indiferent de sursa de finanțare, 
tipul de proprietate sau de destinație, recepțiile se vor orga-
niza de către ordonatorii de credite sau proprietari, care au 
calitatea de investitori.

Comisia de recepţie a construcțiilor și a instalațiilor aferente 
acestora este desemnată de către investitor, într-o compo-
nență de cel puțin 5 persoane. În componența Comisiei sunt 
incluși reprezentantul investitorului și specialiști cu activi-
tăți în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul 
cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu 
activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.329 din 23 aprilie 2009.

Proiectanţii de construcţii sunt persoane fizice sau juridice 
licențiate în domeniu, responsabile de efectuarea lucrărilor 
de proiectare a construcțiilor. 

Executanţii lucrărilor de construcţii sunt persoane fizice sau 
juridice licențiate în domeniu, care sunt responsabile de exe-
cutarea lucrărilor de construcții în baza documentației și a 
autorizațiilor eliberate în acest sens. 

În concluzie, recepția construcțiilor se organizează și se face 
de către investitor, în prezența proiectantului și a executan-
tului, și a reprezentanților de specialitate desemnați de către 
aceștia, în conformitate cu legislația.

Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac par-
te oficial din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați.

3.3.2 Tipul de recepții a lucrărilor de construcții
Recepția lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente 
acestora se efectuează atât în cazul lucrărilor noi, cât și al in-
tervențiilor în timp asupra construcțiilor existente (reparații 
capitale, consolidări, reconstrucții, modificări, modernizări, 
extinderi etc.). În dependență de etapa la care se desfășoară 
recepția, distingem:

1. Recepția la terminarea lucrărilor;
2. Recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

3.3.3 Recepția la terminarea lucrărilor
Recepția la terminarea lucrărilor este procedura de recepți-
onare a lucrărilor executate la momentul finalizării lucrări-
lor prevăzute în documentația de proiect și autorizația de 
construcție. Acest tip de recepție se referă atât la terminarea 
completă a lucrărilor unui obiect, cât și la terminarea lucră-
rilor unei părți din construcție independente, care poate fi 
utilizată separat.

La data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, 
executantul lucrărilor transmite investitorului, printr-un 
document scris confirmat de către reprezentantul investito-
rului pe șantier, o notificare de finalizare a lucrărilor și iniți-
ere a procedurii de recepție. 

Investitorul va fixa data începerii recepției la terminarea lu-
crărilor în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea 
primită de la executant și o va comunica:

1. membrilor comisiei de recepție;
2. executantului;
3. proiectantului.

Comisia de recepție se întrunește la data și locul stabilit de 
investitor și realizează procedura de recepție a lucrărilor. La 
această etapă Comisia verifică: 

1. respectarea prevederilor din autorizația de construire, 
precum și avizele și condițiile de execuție, impuse de au-
toritățile competente.

2. aspectul vizual al construcției;
3. analiza documentelor conținute în Cartea tehnică a con-

strucției;
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4. executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile con-
tractului de antrepriză, ale documentației de execuție și 
ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor 
esențiale în construcții, conform legii;

5. avizul, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care 
a fost executată lucrarea (investitorul va urmări ca această 
activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare);

6. termenele și calitatea definitivării tuturor lucrărilor pre-
văzute în contractul încheiat între investitor și executant, 
precum și în documentația anexată la contract.

Comisia de recepție poate funcționa în componență depli-
nă sau fiecare membru al comisiei va lucra separat, în cadrul 
termenului stabilit de președintele acesteia, care este numit 
de investitor. La întrunirea de totalizare, hotărârea comisiei 
se va adopta prin semnarea procesului-verbal de recepție de 
către toți membrii comisiei. În vederea desfășurării în bune 
condiții a recepției, comisiei i se va pune la dispoziție do-
cumentația de execuție, concluziile organelor de control, 
precum și alte documente și explicații care îi vor fi necesare.

La terminarea examinării, Comisia de recepție are patru op-
țiuni: 

1. Recomandă investitorului să admită recepţionarea lu-

crărilor de construcţie pentru că nu există obiecții și nici 
situații de natură să afecteze utilizarea construcției con-
form destinației.

2. Recomandă investitorului să respingă recepţia lucrărilor 

de construcţii, dacă constată vicii care nu pot fi înlăturate 
și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a 
mai multor exigențe esențiale, caz în care se impun exper-
tize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.

3. Recomandă investitorului să amâne recepţia lucrărilor 

de construcţii, dacă constată:
 › lipsa sau neterminarea unor lucrări de construc-

ție-montaj prevăzute de proiect;
 › lipsește Cartea tehnică a construcției sau aceasta este 

incompletă;
 › lipsesc avizele organelor respective de control;
 › construcția prezintă vicii ale căror remediere este de 

durată și care, dacă nu ar fi făcută, ar diminua conside-
rabil utilitatea lucrării;

 › există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lu-
crărilor și este nevoie de încercări suplimentare și ex-
pertize pentru a le clarifica;

 › obiectul a fost construit cu abateri de la documentația 
de execuție;

 › obiectul a fost construit nelegitim (fără certificatul de 
urbanism, fără proiect, fără autorizație de construire).

 › Recomandă investitorului să admită recepţia lucrărilor 

de construcţii cu unele observaţii şi obiecţii care pot fi 
remediate într-un termen stabilit, ce nu depășește 90 zile. 

Decizia Comisiei de recepție privind activitatea de exami-
nare se consemnează într-un proces-verbal semnat de către 
toți membrii Comisiei. Președintele Comisiei de recepție va 
prezenta investitorului procesul-verbal de recepție, cu ob-
servațiile sau obiecțiile participanților și cu recomandarea 
Comisiei, cusut, numerotat și sigilat cu sigiliul autorității 
publice locale.

Este competența exclusivă a investitorului de a hotărî admi-
terea, amânarea sau respingerea recepției lucrărilor. Despre 
decizia adoptată Investitorul notifică executantul în ter-
men de 3 zile lucrătoare despre decizia adoptată, anexând la 
aceasta un exemplar al procesului-verbal. 

În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în pro-
cesul-verbal de recepție se vor indica în mod expres acele 
lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere 
se vor conveni cu executantul, dar nu vor depăși 90 de zile 
calendaristice de la data recepției, cu excepția cazurilor când, 
dat fiind condițiile climatice, trebuie fixat alt termen.

Executantul are la dispoziție 20 de zile calendaristice de la 
data primirii procesului-verbal de recepție, amânare sau de 
respingere a recepției pentru a contesta obiecțiile sau res-
pingerea. Litigiul se rezolvă prin instanțele superioare ale 
Inspecției de Stat în Construcții, dacă această formă de con-
ciliere a fost prevăzută în contract sau printr-o acțiune îna-
intată unei instanțe judecătorești competente.

După executarea tuturor remedierilor, executantul va cere în 
scris investitorului anularea obiecțiilor. Investitorul dispu-
ne de un termen de 30 de zile calendaristice din data cere-
rii executantului pentru a anula obiecțiile sau a le menține 
argumentat. Executantul poate apela la Inspecția de Stat în 
Construcții, în cazul rămâne a fi în dezacord cu decizia in-
vestitorului, sau poate acționa investitorul în instanța jude-
cătorească competentă.

Investitorul preia lucrarea la data prevăzută în procesul-ver-
bal de realizare a recepției la finalizarea lucrărilor, cu excep-
ția cazului în care recepția este amânată sau respinsă. Data 
recepției este data semnării de către Comisia de recepție a 
procesului-verbal, cu sau fără obiecții.

3.3.4 Recepția finală
Conform prevederilor legale, recepția finală a lucrărilor de 
construcții este convocată de investitor în cel mult 15 zile 
după expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție 
este cea prevăzută în contractul de antrepriză.

Termenii neclari, utilizați în prevederile legale, creează anu-
mite confuzii în stabilirea termenilor pentru recepția finală 
a lucrărilor. Astfel, prevederile Art. 30 (1) al Legii privind 
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calitatea în construcții stabilesc că proiectantul, verificato-
rul de proiect, executantul, dirigintele de șantier, experții 
tehnicii etc. răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru 
viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani 
de la recepția lucrării. Majoritatea absolută a contractelor de 
achiziție publică stabilesc o perioadă de garanție de minim 5 
ani pentru exploatarea construcției. Astfel, apare întrebarea 
când poate fi realizată recepția finală a lucrărilor. 

În acest sens, este necesar de a interveni cu următoarele cla-
rificări:

1. Termenul „perioadă de garanție” se referă de facto la peri-
oada de garanție a executării lucrărilor, nu și la termenul 
de garanție pentru exploatarea construcției. Acești doi 
termeni sunt diferiți și ar trebuie definiți, și înțeleși cu 
același sens atât de către investitor, cât și de către proiec-
tant. 

2. Termenul de garanție a lucrărilor trebuie menționat ex-
pres în contractul de antrepriză, pentru că așa cum speci-
fică prevederile legale (în speță prevederile Codului civil 
al Republicii Moldova, articolele 946-969 cu referire la 
Contractul de antrepriză), perioada de garanție trebuie 
prevăzută în contract.

3. Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor 
aferente stabilește că prin „perioadă de garanție se înțelege 
perioada de timp cuprinsă între data recepției și termina-
rea lucrărilor, a cărei durată se stabilește prin contract și 
în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe 
cheltuiala sa, a tuturor defectelor și nefinisărilor apărute în 
urma nerespectării clauzelor și a specificațiilor contractuale 
sau a prevederilor documentelor tehnice aplicabile”.

În sensul celor menţionate mai sus, recepţia finală a 
lucrărilor poate avea loc: 

1. În termen de cel mult 15 zile de la recepţia fi-

nalizării lucrărilor, dacă Comisia de recepție nu a 

identificat obiecţii şi vicii și a recomandat investi-
torului să recepționeze lucrările fără obiecții. 

2. În termen de cel mult 15 zile de la expirarea ter-

menului de 90 zile acordat executantului prin 
hotărârea investitorului, adoptată în baza proce-
sului-verbal al Comisiei de recepție prin care au 

fost identificate anumite obiecţii, defecte şi lu-

crări nefinalizate sau realizate necorespunzător 
din cauza nerespectării clauzelor și a specificații-
lor contractuale sau a prevederilor documentelor 
tehnice aplicabile.

La recepția finală participă:

1. Investitorul;
2. Comisia de recepție desemnată de investitor;
3. Proiectantul lucrării;
4. Executantul.
Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac par-
te din comisia de recepție finală, ei au calitatea de invitați.

Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul 
fixate și examinează următoarele:

1. Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor;
2. Lichidarea viciilor depistate în cadrul recepției după ter-

minarea lucrărilor;
3. Concluzia investitorului privind comportarea în exploa-

tare a construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora în 
perioada de garanție, incluzând viciile depistate și reme-
dierea lor.

Comisia de recepție poate cere, în cazuri foarte bine justifi-
cate și/sau în cazul apariției unor vicii, executarea de încer-
cări și expertize.

La terminarea recepției, Comisia de recepție finală consem-
nează observațiile și concluziile în procesul-verbal de recep-
ție finală, pe care îl înaintează investitorului cu următoarele 
opțiuni de recomandări: 

1. Admiterea fără obiecții a recepției
2. Respingerea recepției, în cazul în care nu au fost respecta-

te una sau mai multe din exigențele esențiale
3. Amânarea recepției 
4. Admiterea recepției finale a lucrărilor cu unele obiecții. 

În cazul în care Comisia de recepție finală recomandă admi-
terea recepției cu obiecții, amânarea sau respingerea acestea, 
Comisia trebuie să propună măsuri pentru înlăturarea nere-
gulilor semnalate.

Investitorul hotărăște admiterea recepției pe baza recoman-
dării Comisiei de recepție finale și notifică executantului 
despre hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea proce-
sului-verbal de recepție finală.

Data recepției finale este data notificării de către investitor 
a hotărârii sale.
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3.3.5 Riscuri, costuri și măsuri de remediere în 
procesul de recepție a lucrărilor

Odată cu semnarea contractului de antrepriză și preluarea 
obiectului pentru efectuarea lucrărilor de construcție, toate 
cheltuielile de întreținere, pază și supraveghere a obiectului 
sunt asigurate din contul și pe responsabilitatea antrepreno-
rului, dacă contractul de antrepriză nu prevede alte clauze și 
responsabilități ale proprietarului / investitorului. 

La finalizarea lucrărilor, obiectul construcției este transmis 
proprietarului / investitorului, conform proceselor-verbale 
ale Comisiei de recepție (procesul-verbal la terminarea lu-
crărilor, procesul-verbal de recepție finală), în cazul în care 
Comisia de recepție nu are obiecții privind lucrările execu-
tate. În conformitate cu articolul 404 din Legea cadastru-
lui bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 pentru 
înregistrarea construcțiilor se prezintă actele ce confirmă 
recepția lucrărilor de construcție și instalațiilor aferente. 
Aceste documente urmează să conțină descrierea detaliată a 
bunului imobil pentru a putea fi identificat în măsura nece-
sității, foarte clar și fără dubii. 

În cazul existenței unor obiecții din partea Comisiei de re-
cepție, cheltuielile de orice natură, necesare pentru activita-
tea comisiei, cad în sarcina investitorului. Membrii Comisi-
ei de recepție vor fi angajați prin contract de colaborare de 
către investitor, dacă este cazul.

Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele ce decurg 
din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a 
avut inițiativa efectuării acestora. În situațiile în care, în urma 
rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabilește o culpă, 
cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. 

Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistența 
unui expert se plătesc de către partea care a avut inițiativa 
convocării expertului și se suportă de către partea în culpă.

Așa cum prevede Regulamentul de recepţie a con-
strucţiilor și instalaţiilor aferente, Anexa nr. 5, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 
23.05.1996, pe perioada de timp cuprinsă între data 
recepţiei finale și terminarea lucrărilor, în cadrul căre-
ia executantul are obligaţia înlăturării tuturor defec-
telor și nefinisărilor apărute în urma nerespectării cla-
uzelor și specificaţiilor contractuale sau a prevederilor 
documentelor tehnice aplicabile, aceste lucrări se fac pe 
cheltuiala executantului. 

În acest sens, toate cheltuielile de întreţinere, pază și 
supraveghere a obiectului sunt în continuare asigu-
rate din contul și pe responsabilitatea executantului, 
or obiectul construcţiei încă nu este transmis inves-
titorului.

În această situaţie sunt importante două aspecte: Atât 
durata, cât și responsabilitatea executantului de a su-
porta astfel de cheltuieli trebuie stabilite în mod obli-
gatoriu prin contractul de antrepriză.

După ce investitorul a acceptat recepţia finală, cu sau 
fără obiecţii, el nu mai poate solicita alte remedieri 
de lucrări, penalizări, diminuări de valori etc., decât 
cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. 

Fac excepţie de la această situaţie numai viciile as-
cunse, descoperite în termenul stabilit conform legii 
de 5 ani din data recepţiei finale, așa cum prevede 
Legea cu privire la calitatea în construcţii.

Odată cu semnarea procesului-verbal de recepție finală, cu 
sau fără obiecții, investitorul trebuie să asigure deblocarea 
garanției bancare a executantului. Referitor la garanția ban-
cară, distingem două aspecte. 

În realizarea proiectelor finanțate din FNDR și alte surse 
distingem: 

1. Garanția bancară pentru ofertă 
2. Garanția bancară de asigurare a executării contractului.

În cazul achiziției publice de lucrări, autoritatea contractan-
tă este obligată să ceară operatorilor economici, care depun 
oferte, să depună concomitent și garanția bancară pentru 
ofertă. 

Garanţia bancară pentru ofertă se constituie de către ofer-
tant în scopul de a proteja autoritatea contractantă contra 
riscului unui eventual comportament neadecvat al acestuia 
pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractu-
lui de achiziție publică de lucrări.

Cuantumul garanției pentru ofertă nu va depăși 2% din va-

loarea ofertei fără TVA.
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Garanția pentru ofertă se poate exprima în lei moldovenești 
sau în valută străină și poate fi constituită, după cum se va 
preciza în documentația de atribuire, în una dintre următoa-
rele forme:

1. scrisoare de garanție bancară;
2. transfer pe contul autorității contractante;
3. cauțiune;
4. acreditiv „stand-by”;
5. alte forme care nu contravin legii.

Scrisorile de garanție bancară vor fi eliberate de o bancă din 
Republica Moldova, după caz, de o bancă din străinătate, de 
preferință cu corespondent în Republica Moldova. Autori-
tatea contractantă nu are dreptul să impună eliberarea ga-
ranției pentru ofertă de către o anumită bancă, nominalizată 
în mod expres.

La finalizarea procedurii de licitație, garanția bancară pentru 
ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
ca fiind câștigătoare, se returnează de către autoritatea con-
tractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii 
garanției contractuale.

Garanția bancară pentru ofertă, constituită de ofertanți a 
căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează de 
către autoritatea contractantă cât mai repede posibil, dar nu 
mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data producerii oricărui 
dintre următoarele evenimente:

 › expirarea perioadei de valabilitate a garanției pentru 
ofertă;

 › încheierea contractului de achiziție publică de lucrări și 
depunerea garanției contractuale, dacă o astfel de garan-
ție este prevăzută în documentația de atribuire;

 › suspendarea procedurii de achiziție, fără încheierea unui 
contract de achiziție publică de lucrări;

 › retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de 
depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de 
atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de re-
trageri.

 › garanția pentru ofertă se depune concomitent cu depune-
rea ofertei tehnice și financiare.

La achizițiile publice de lucrări cu o valoare estimativă mai 
mică de 1.500.000 de lei, autoritatea contractantă este în drept 
să nu ceară operatorului economic garanția pentru ofertă.

La achiziția publică de lucrări, autoritatea contractantă va 
cere ofertantului să depună în timpul încheierii contractului 
o asigurare a executării acestuia sub formă de Garanţie ban-

cară a executării contractului. 

Garanția de asigurare a executării contractului se constituie 
de către ofertant în scopul asigurării autorității contractante 
cu privire la îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada 
convenită a contractului.

Investitorul are obligația să stabilească în documentația de 
atribuire:

 › cerințele față de emitent, forma și alte condiții de bază ale 
garanției de asigurare a executării contractului, solicitate 
pentru executarea contractului;

 › cuantumul garanției de bună execuție a contractului, care 
nu trebuie să depășească 15% din valoarea de deviz a con-

tractului de achiziţii publice.

În cazul în care investitorul solicită constituirea garanției de 
asigurare a executării contractului printr-o scrisoare de ga-
ranție bancară, aceasta se va anexa la contractul de antrepriză.
Prin contract, părțile pot conveni că, garanția de asigurare a 
executării contractului se poate constitui:

 › prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile 
parțiale, cu efectuarea transferului sumei respective la un 
cont special deschis de către operatorul economic, pus la 
dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de 
ambele părți;

 › prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru 
facturile parțiale.

Aceste modalități de rețineri sunt valabile atât în cazul rea-
lizării lucrărilor în decurs de un an, cât și pentru lucrările a 
căror perioadă de realizare este mai mare de un an. 

Investitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garan-
ției de asigurare a executării contractului, dacă operatorul 
economic nu își îndeplinește obligațiile asumate prin con-
tract. Anterior emiterii unei reclamații asupra garanției de 
asigurare a executării contractului, autoritatea contractantă 
are obligația să notifice reclamația operatorului economic, 
precizând obligațiile care nu au fost respectate.

Investitorul are obligația să restituie garanția bancară de 
asigurare a executării contractului în termen de 15 zile de 
la data încheierii procesului-verbal de recepție finală, dacă 
autoritatea contractantă nu a depus până la acea dată recla-
mații în acest sens. În cazul în care se stopează temporar sau 
se conservă construcția obiectivului, investitorul restituie 
garanția de asigurare a executării contractului.

La achizițiile publice de lucrări cu o valoare estimativă mai 
mică de 1.500.000 lei, investitorul este în drept să nu ceară 
operatorului economic garanție bancară de asigurare a exe-
cutării contractului. 
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3 . 4  a s p e c t e  p r i v i n d  î n r e g i s t r a r e a 
a j u t o r u l u i  d e  s t a t  î n  c a z u l  p r o i e c t e l o r 
r e a l i z a t e  d i n  c o n t u l  m i j l o a c e l o r  f n d r  ş i 
a l t o r  s u r s e

În conformitate cu prevederile Legii nr. 139 din 15.06.2012 
cu privire la ajutorul de stat, orice măsură de sprijin care în-
trunește cumulativ următoarele condiții:

 › este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resur-
sele unităților administrativ-teritoriale sub orice formă;

 › conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi 
fost obținut în condiții normale de piață;

 › este acordată în mod selectiv;
 › denaturează sau riscă să denatureze concurența 

este considerată ajutor de stat și necesită a fi în mod cores-
punzător notificată, monitorizată și raportată la Consiliul 
Concurenței al Republicii Moldova pentru a asigura menți-
nerea unui mediu concurențial normal.

Ajutorul de stat se exprimă prin transmiterea de bunuri 
publice, inclusiv sub formă de mijloace financiare, către un 
beneficiar sau prin renunțarea furnizorului la anumite veni-
turi viitoare, certe sau posibile, pe care le-ar obține de la un 
beneficiar. Se consideră ajutor de stat:

 › subvențiile și/sau subsidiile;
 › anularea sau preluarea de datorii;
 › scutirile, reducerile, amânările sau eșalonările la plata im-

pozitelor și taxelor;
 › acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale;
 › acordarea de garanții în condiții preferențiale;
 › investiții ale furnizorului, dacă rata profitului acestor 

investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de 
către un investitor privat prudent;

 › reducerile de preț la bunurile și serviciile furnizate, in-
clusiv vânzarea unor bunuri mobile și imobile sub prețul 
pieței.

Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de 
stat sau a unui ajutor individual.

În calitate de furnizor al ajutorului de stat poate fi orice au-
toritate a administrației publice centrale ori a unei unități 
administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică, care 
administrează direct ori indirect resursele statului sau ale 
unităților administrativ-teritoriale.

În calitate de beneficiar al ajutorului de stat poate fi orice per-
soană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activi-
tate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe 
o piață, care primește un ajutor de stat.

Având în vedere că prin implementarea proiectelor de dez-
voltare regională, finanțate din FNDR sau alte surse, majo-
ritatea beneficiarilor direcți sunt întreprinderi municipale 
(inter-municipale), instituții publice sau alte persoane fizice 
și juridice de drept public sau privat, se recomandă ca în ca-
zul fiecărui proiect să fie consultat Consiliul Concurenței 
pentru a stabili în mod adecvat dacă proiectul implementat 
se încadrează în categoria ajutor de stat pentru a perfecta 
toate formalitățile necesare notificării și înregistrării în mod 
corespunzător a acestui ajutor. 

Chiar dacă proiectul are un buget sub pragul de 2.000.000 
lei per beneficiar, acordat aceluiași beneficiar într-o perioadă 
maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia și de obiecti-
vul urmărit, cu condiția să nu fie legat de activități de export, 
acesta poate fi considerat drept ajutor de minimis. Și în acest 
caz există o procedură legală de notificare pe care o recoman-
dăm să fie respectată.

3 . 5  a c t i v i t ă ţ i  î n  p e r i o a d a  p o s t -
t r a n s m i t e r e

3.5.1 Responsabilitățile beneficiarilor privind 
recepționarea bunurilor

Imediat după semnarea Actului de predare-primire, bene-
ficiarii proiectelor întreprind măsuri de aprobare a deciziei 
consiliului local respectiv privind luarea la evidență conta-
bilă a costurilor investiționale formate și transmise în urma 
achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții 
sau îmbunătățirii acestora  finanțate din contul FNDR. 

Beneficiarii bunurilor finanțate din FNDR și alte surse, prin 
intermediul autorităților administrației publice locale re-
spective, țin evidența contabilă a bunurilor în conformitate 
cu exigențele stabilite de actele normative care reglementea-
ză domeniul contabilității . 

O altă responsabilitate a beneficiarilor este înregistrarea bu-
nurilor recepționate. 

Structurile centrale și teritoriale specializate în cadastru ale 
Agenției Servicii Publice, inclusiv filialele acesteia și alte or-
ganizații subordonate și autoritățile administrației publice 
locale, efectuează înregistrarea de stat, în registrele cores-
punzătoare, a bunurilor imobile achiziționate, construite 
sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național 
pentru Dezvoltare Regională și alte surse, al căror cost inves-
tițional este transmis în proprietatea publică a beneficiarilor, 
după caz, modificarea documentației cadastrale, precum și 
formarea dosarelor cadastrale a bunurilor imobile, în con-
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formitate cu legislația în vigoare și documentele ce confirmă 
drepturile asupra bunurilor respective.

Cheltuielile privind înregistrarea dreptului de proprietate 
al beneficiarilor asupra bunurilor imobile al căror cost in-
vestițional este transmis acestora în procesul executării pro-
iectelor de dezvoltare regională vor fi efectuate din contul 
bugetului local respectiv. 

3.5.2 Drepturile beneficiarilor asupra bunurilor 
finanțate din FNDR

După contabilizarea costului investițional al bunurilor sau 
serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbu-
nătățite din Fond și din alte surse, și înregistrarea dreptu-
rilor de proprietate asupra bunurilor de către autoritatea 
administrației publice locale, prin decizia consiliului local 
respectiv, obiectele în cauză pot fi transmise în administrare, 
inclusiv fiduciară, în locațiune, în concesiune sau în alt mod 
prevăzut de lege operatorilor economici competenți, în mo-
dul stabilit de lege, cu păstrarea dreptului de proprietate al 
beneficiarului asupra bunului respectiv.

Beneficiarii bunurilor sau serviciilor achiziționate, con-
struite sau îmbunătățite din FNDR și alte surse, își exercită 
dreptul de proprietate asupra acestora în condițiile stabili-
te de lege, cu respectarea angajamentelor asumate conform 
DUP, prin documentele depuse la etapa de aplicare pentru 
proiectul de dezvoltare regională, acordul de implementare 
a proiectului, actele de predare-primire a bunurilor și dare în 
exploatare a acestora. 

3 . 6  a d m i n i s t r a r e a  u l t e r i o a r ă  a  b u n u r i l o r , 
s o l u ţ i o n a r e a  l i t i g i i l o r

3.6.1 Care sunt căile de soluționare a litigiilor 
privind bunurile transmise?

Decizia ADR privind transmiterea, inacțiunea ADR sau re-
fuzul de a transmite actele de predare-primire pentru bunu-
rile finanțate din FNDR și alte surse, și/sau a unor obiecte 
aparte beneficiarilor proiectelor de dezvoltare regională, pot 
fi atacate în instanța de contencios administrativ. 

Refuzul autorităților administrației publice locale, precum 
și a persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul acestora, 
de a semna actele primare ale bunurilor finanțate din FNDR 
și alte surse și de a intra în posesie, și punerea acestora în uz, 
poate fi contestată în instanțele judecătorești abilitate.

Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achi-
ziționării de bunuri și servicii, construcției, reconstrucției 
sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDR și 
alte surse beneficiarilor, efectuată cu încălcarea legii și/sau 
altor acte normative poate fi recunoscută nulă printr-o hotă-
râre a instanței de judecată.

3.6.2 Realizarea dreptului de proprietate asupra 
bunurilor finanțate din FNDR

Transmiterea ulterioară a setului de documente, care atestă 
formarea costului investițional total al bunurilor și servici-
ilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite 
din contul mijloacelor FNDR și din alte surse unei unități 
administrativ-teritoriale de nivelul I de la o altă UAT de ni-
velul I, în cazul în care aceasta nu contravine DUP, deciziei 
CNCDR privind aprobarea finanțării obiectului respectiv 
din FNDR și acordului de implementare a proiectului, se 
efectuează la inițiativa oricărei părți interesate, prin decizia 
consiliului UAT în a cărei proprietate se află acest bun, cu 
acordul consiliului UAT căreia i se transmite bunul respec-
tiv.

Transmiterea ulterioară a setului de documente care atestă 
formarea costului investițional total al bunurilor sau servici-
ilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite 
din contul mijloacelor Fondului și din alte surse UAT de 
nivelul I de la raioane, în cazul în care aceasta nu contravine 
DUP, deciziei CNCDR privind aprobarea finanțării obiec-
tului respectiv din FNDR și acordului de implementare a 
proiectului, se face la inițiativa oricărei părți interesate, prin 
decizia consiliului UAT de nivelul II în a cărei proprietate se 
află acest bun, cu acordul consiliului UAT de nivelul I căreia 
i se transmite bunul respectiv.

Transmiterea ulterioară a setului de documente care atestă 
formarea costului investițional total al bunurilor și servici-
ilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite 
din contul mijloacelor Fondului și din alte surse de la o uni-
tate de nivelul al doilea unei alte unități de același nivel, în 
cazul în care aceasta nu contravine DUP, deciziei CNCDR 
privind aprobarea finanțării obiectului respectiv din FNDR 
și acordului de implementare a proiectului, se efectuează 
prin decizia consiliului UAT de nivelul II în a cărei proprie-
tate se află acest bun, cu acordul consiliului UAT de nivelul 
II căreia i se transmite bunul respectiv.  
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luArEA lA EvidEnŢă  
CONTABIlă A BUNURIlOR  
IMOBIlE ŞI MOBIlE 04
4 . 1  c a d r u l  l e g a l  c e  r e g l e m e n t e a z ă  l u a r e a 
l a  e v i d e n ţ a  c o n t a b i l ă

Obiectul principal al contabilității autorităților/instituți-
ilor bugetare și autorităților/instituțiilor publice la auto-
gestiune constituie patrimoniul statului și al unităților ad-
ministrativ-teritoriale, inclusiv domeniul public. Evidența 
patrimoniului, în unități cantitative sau valorice, se ține de 
unitățile care administrează, exploatează și folosesc bunurile 
respective. 

Principalele acte normative care reglementează modalitatea 
de înregistrare și luare la evidență contabilă a bunurilor mo-
bile și imobile sunt: 

1. Legea privind finanțele publice și responsabilitățile buge-
tar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 223-230, art. nr. 519.

2. Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 90-93 din 29.06.2007 art. nr. 399.

3. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543 din 
25.02.1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 44-46, 
art. 318 din 21.05.1998.

4. Legea privind administrația publica locală nr. 436 din 
28.12.2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 32-35 
din 09.03.2007

5. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regula-
mentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor afe-
rente nr. 285 din 23.05.1996, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 42, art. 349 din 28.06.1996.

6. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 
cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sis-
temul bugetar și a Normelor metodologice privind eviden-
ța contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

7. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119 din 06.08.2013 
privind aprobarea Planului general de conturi.

Pentru toate autoritățile/instituțiile bugetare, contabili-
tatea se întocmește și se ține conform Legii nr. 113 din 
27.04.2007, Legii nr. 181 din 25.07.2014 și Normelor Or-
dinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015. 
Pentru autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, con-
tabilitatea se ține conform Legii nr. 113 din 27.04.2007 și 
Standardelor Naționale de Contabilitate (S.N.C.).

4 . 2  r e g u l i  g e n e r a l e  p r i v i n d  c o n t a b i l i t a t e a 
e l e m e n t e l o r  p a t r i m o n i a l e

Prevederile legale în vigoare stabilesc că se interzice deținerea 
de către entitățile publice a activelor cu orice titlu, înregistra-
rea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economi-
ce fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate. 
Entitățile publice înregistrează elementele contabile în baza 
contabilității de casă și/sau a contabilității de angajamente. 

Cine este prim responsabil pentru evidența 
proprietății publice?

Răspunderea pentru ținerea contabilității și rapor-
tarea financiară revine conducătorului entităţii pu-

blice (Primarului – în cazul administrației publice 
locale de nivel I, Președintelui raionului în cazul 
administrației publice locale de nivel II și direc-
torului/administratorului în cazul autorităților/
instituțiilor publice la autogestiune). 
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Conducătorul entităților publice este obligat să realizeze ur-
mătoarele atribuții: 

 › să organizeze și să asigure ținerea contabilității în mod 
continuu din momentul constituirii până la încheierea 
activității;

 › să asigure elaborarea și respectarea politicilor contabile 
în conformitate cu cerințele legale și standardele de con-
tabilitate;

 › să asigure elaborarea și aprobarea regulilor circulației 
documentelor și tehnologiei de prelucrare a informației 
contabile;

 › să asigure întocmirea și prezentarea oportună, completă 
și corectă a documentelor primare, a registrelor contabile 
conform regulilor stabilite de Ministerul Finanțelor, pre-
cum și integritatea și păstrarea acestora conform cerințe-
lor Organului de Stat pentru Supravegherea și Adminis-
trarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

 › să organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectu-
area inventarierii;

 › să asigure documentarea faptelor economice ale entității 
și reflectarea acestora în contabilitate;

 › să asigure respectarea prevederilor legislației în vigoare.

În cazul autorităților/instituțiilor publice la autogestiune, 
pe lângă atribuțiile indicate mai sus, conducătorul entității 
mai asigură elaborarea și aprobarea planului de conturi con-
tabile de lucru al entității.

Pentru buna desfășurare a activității contabile conducătorul 
entității publice are dreptul: 

 › să numească și să elibereze din funcție contabilul-șef în 
baza contractului individual de muncă, în conformitate 
cu prevederile Codului muncii;

 › să constituie secții (servicii) de contabilitate ca subdi-
viziuni interioare conduse de contabilul-șef (persoana 
împuternicită), care se subordonează nemijlocit condu-
cătorului entității;

 › să stabilească reguli interne privind documentarea fapte-
lor economice și graficul efectuării inventarierii.

În cazul autorităților/instituțiilor publice la autogestiune, 
pe lângă drepturile enumerate anterior, acestea mai au drep-
tul:

 › să transmită ținerea contabilității unei organizații specia-
lizate sau firme de audit în bază contractuală;

 › să aleagă sistemul și forma de ținere a contabilității.

Contabilul-șef al entității publice trebuie să aibă în mod 
obligatoriu studii superioare de profil. 

   În cadrul autorităţilor publice loca-
le, evidenţa contabilă este organizată 
şi se ţine în baza sistemului contabil 
în partidă dublă. Primăria, instituţiile 
publice şi entităţile de interes public 
subordonate ţin evidenţa activelor pe 
fiecare obiect de evidenţă, în expresie 
cantitativă şi valorică. 

Înregistrarea inițială în contabilitate a elementelor de activ 
se face la valoarea de intrare. La fiecare sfârșit de an, rezul-
tatul executării bugetare se stabilește anual prin închiderea 
conturilor de venituri și de cheltuieli.

   Evidenta bunurilor mobile şi imobile 
se realizează pentru întreaga perioadă 
de gestiune. Perioada de gestiune pen-
tru toate entităţile publice este anul 
calendaristic, care cuprinde perioada 
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

Nu se admit corectări nestipulate în documentele primare și 
în registrele contabile. Corectarea înregistrărilor contabile 
eronate se confirmă prin notă contabilă.

Autoritatea publică este obligată să păstreze pe suport de 
hârtie sau în formă electronică documentele contabile care 
includ: documentele primare, registrele contabile, situații-
le financiare, alte documente aferente organizării și ținerii 
contabilității.

Răspunderea pentru organizarea păstrării și integritatea docu-
mentelor contabile o poartă conducătorul entității. În cazul 
destituirii conducătorului entității sau a persoanei responsa-
bile de păstrarea documentelor contabile, aceste documente 
se transmit persoanei nou-numite. Transmiterea se efectuează 
prin întocmirea unui proces-verbal de predare-primire în pre-
zența comisiei, cu indicarea, în compartimentele respective 
ale acestuia, a categoriilor concrete și a termenelor de păstrare 
a documentelor, precum și a documentelor care lipsesc.

Documentele contabile se prezintă doar la cererea orga-
nelor autorizate. Totodată, ele pot fi ridicate (sechestrate) 
doar de către organele autorizate. Conducătorul entității 
sau persoana autorizată de acesta sunt obligați, în prezența 
reprezentanților organelor care ridică (sechestrează) docu-
mentele, să facă copii de pe acestea, cu indicarea temeiului 
și datei ridicării (sechestrării). Copiile respective se certifi-
că prin semnăturile persoanelor care au ridicat (sechestrat) 
documentele. Pentru documentele ridicate (sechestrate) se 
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întocmește un proces-verbal, care se semnează de reprezen-
tantul organului ce le ridică (sechestrează) și de conducăto-
rul entității respective sau de persoana autorizată de acesta.

În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor 
contabile, conducătorul entității este obligat să le restabi-
lească în termen de până la 2 luni, începând cu data consta-
tării faptului respectiv.

Evidenţa contabilă a oricărei entităţi publice este ci-
clică și cuprinde următoarele etape:
 › întocmirea documentelor primare și centralizatoare;
 › evaluarea și recunoașterea elementelor contabile;
 › reflectarea informațiilor în conturile contabile;
 › întocmirea registrelor contabile;
 › inventarierea elementelor contabile;
 › întocmirea balanței de verificare, a Cărții mari și 

a rapoartelor financiare, în cazul autorităților/
instituțiilor bugetare, iar în cazul autorităților/
instituțiilor publice la autogestiune și a situațiilor 
financiare.

4.2.1 Întocmirea documentelor primare și 
centralizatoare

Toate acțiunile economico-financiare și toate faptele econo-
mice se contabilizează în baza documentelor primare și cen-
tralizatoare. Aceste documente se întocmesc în timpul efec-
tuării operațiunii, iar dacă aceasta este imposibil, nemijlocit 
după efectuarea operațiunii sau după producerea evenimen-
tului. Întocmirea documentelor se face pe formulare tipizate 
de documente primare, aprobate de Ministerul Finanțelor. 
În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac ne-
cesitățile entității, entitatea elaborează și utilizează formula-
re de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea 
cerințelor generale față de astfel de documente, specificate în 
legea contabilității. 

Documentele primare întocmite pe suport de hârtie sau în 
formă electronică au aceeași putere juridică. Documentele 
primare primite de entitate într-o limbă străină, alta decât 
cea engleză și rusă, vor fi traduse în limba de stat, cu expune-
rea tranzacției respective.

Documentele de casă, bancare și de decontare, datoriile fi-
nanciare, comerciale și calculate pot fi semnate unipersonal 
de conducătorul entității ori de două persoane cu drept de 
semnătură: prima semnătură aparține conducătorului sau 
altei persoane împuternicite, a doua - contabilului-șef sau 
altei persoane împuternicite. Semnăturile pe documentele 
menționate, după caz, se confirmă prin aplicarea ștampilei 

entității respective. În lipsa funcției de contabil-șef, semnă-
tura pe documentele menționate se aplică de conducătorul 
entității respective sau de altă persoană împuternicită.

   Corectări în documentele primare 
care justifică operaţiunile de casă, 
bancare, de livrare şi achiziţie a bu-
nurilor economice şi a serviciilor  
nu se admit.

Contabilului-șef (șefului serviciului contabil) i se interzice 
să primească spre executare documente privind faptele eco-
nomice ce contravin actelor legislative și normative, infor-
mând despre aceasta în scris conducătorul entității. Astfel 
de documente se primesc spre executare numai cu indicațiile 
suplimentare în scris ale conducătorului entității căruia, ul-
terior, îi revine răspunderea pentru aceasta.

În afară de documentele contabile primare, primăriile pot 
utiliza și formulare tipizate cu regim special. Formularele ti-
pizate cu regim special se utilizează în cazurile:

 › înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de propri-
etate, cu excepția valorilor mobiliare;

 › prestării serviciilor, cu excepția serviciilor financiare pre-
state de către instituțiile financiare, organizațiile de mi-
cro-finanțare, asociațiile de economii și împrumut;

 › transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din 
punctul de vedere teritorial și în afara entității, fără trans-
miterea dreptului de proprietate;

 › achiziționării activelor și serviciilor de locațiune de la fur-
nizori - cetățeni;

 › transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune.

Se interzice emiterea mai multor documente primare pen-
tru unele și aceleași operațiuni, cu excepția cazurilor în care 
unul dintre documentele primare cu regim special este fac-
tura fiscală.

4.2.2 Conturi contabile
Toate autoritățile publice locale sunt obligate să țină eviden-
ța activelor și pasivelor, datoriilor, consumurilor, cheltuie-
lilor și veniturilor în baza conturilor contabile. Nomencla-
torul conturilor contabile și metodologia privind utilizarea 
acestora sunt stabilite în Planul general de conturi contabile, 
care se elaborează și se aprobă de Ministerul Finanțelor. 

Autorităţile/instituţiile bugetare utilizează planul de conturi 
în sistemul bugetar și normele metodologice privind evi-
dența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, 
aprobate prin Ordinul MF nr. 216 din 28.12.2015.
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Autorităţile/instituţiile publice la autogestiune utilizează 
Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul 
MF nr. 119 din 06.08.2013.

4.2.3 Registre de evidență
Conform prevederilor legislației în vigoare, Legea conta-
bilității art. 23, datele din documentele primare și centra-
lizatoare se înregistrează, se acumulează și se prelucrează în 
registrele contabile.

Registrele contabile obligatorii sunt: 
 › Cartea mare sau balanţa de verificare și 
 › alte registre centralizatoare, care servesc drept 

bază pentru întocmirea situaţiilor financiare. 

Nomenclatorul și structura registrelor contabile 
pentru instituțiile publice se elaborează și se aprobă 
de Ministerul Finanțelor.

Relevante pentru acest Ghid au fost considerate: 
 › Registrul de evidență a mijloacelor fixe; 
 › Registrul de evidență a investiţiilor şi reparaţiilor 

capitale efectuate din diferite surse de finanțare și 
 › Registrul de evidență a obiectelor de mică valoare 

(doar în cazul autorităților/instituțiilor publice la 
autogestiune).

Registrul contabil trebuie să conțină următoarele 
elemente obligatorii:
1. denumirea registrului;
2. denumirea entității care a întocmit registrul;
3. data începerii și finisării ținerii registrului și/sau 

perioada pentru care se întocmește acesta;
4. data efectuării faptelor economice, grupate în or-

dine cronologică și/sau sistemică;
5. etaloanele de evidență a faptelor economice;
6. funcția, numele, prenumele și semnăturile persoa-

nelor responsabile de întocmirea registrului.

Registrele contabile se întocmesc pe suport de hârtie sau în 
formă electronică.

În toate registrele contabile, înainte de a începe înregistră-
rile, se numerotează toate paginile (foile). Pe ultima pagină 
a Cărții, cu semnătura contabilului-șef, se face următoarea 
mențiune: „În prezenta carte au fost numerotate în total nr. 
pagini (foi)”. Toate registrele trebuie să fie șnuruite și sigi-
late, iar numărul de foi în registre trebuie certificate prin 
semnăturile conducătorului instituției bugetare și a conta-
bilului-șef. 

4 . 3  e v i d e n ţ a  c o n t a b i l ă  a  b u n u r i l o r 
p a t r i m o n i a l e

4.3.1 Generalități
Unul din obiectele principale ale contabilității autorități-
lor publice îl constituie patrimoniul unităților administra-
tiv-teritoriale, inclusiv domeniul public. Evidența, în uni-
tăți cantitative sau valorice, după caz, a fondului funciar, a 
fondului forestier, a rezervelor de substanțe minerale utile, 
a celorlalte resurse naturale ale solului și subsolului se ține 
de unitățile care administrează, exploatează și folosesc bu-
nurile respective.

   Scopul evidenţei contabile a patri-
moniului UAT este asigurarea omolo-
gării corecte şi reflectarea oportună în 
registrele de evidenţă a intrării mijloa-
celor fixe, deplasării în interiorul insti-
tuţiei şi ieşirii lor, precum şi controlul 
asupra integrităţii şi utilizării corecte a 
fiecărui obiect sau set de obiecte.

Drept bază pentru reflectarea înscrierilor în registrele de 
evidență a bunurilor patrimoniale servesc documentele pri-
mare. Documentele primare pot fi unice, destinate perfectă-
rii unor operații economice separate, sau grupate, destinate 
perfectării într-o anumită perioadă de timp a unui șir de 
operații economice omogene. Documentele primare trebuie 
întocmite la momentul oportun, de regulă, când se efectuea-
ză operația și să conțină date veridice.

Pentru ca documentele primare să fie valide, ele trebuie să 
conțină următoarele elemente: 

1. denumirea documentului (formularului);
2. simbolul formularului;
3. data întocmirii;
4. conținutul operației economice;
5. indicii în expresie cantitativă și valorică;
6. funcțiile persoanelor responsabile de efectuarea operațiu-

nii economice și de perfectarea ei corectă;
7. semnăturile personale și descifrarea lor;
8. alte elemente suplimentare (denumirea și adresarea pri-

măriei sau instituției, temeiul pentru efectuarea operației 
economice fixate în document etc.)

În documentele pentru achiziționarea valorilor materiale tre-
buie să fie inclusă recipisa responsabilului de primirea aces-
tor valori, iar în documentele privind executarea lucrărilor 
– confirmarea recepționării de către persoanele respective. 
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4.3.2 Categorii de mijlocele fixe
Evidența existenței și circulației tuturor bunurilor mobile și 
imobile se ține în Registrul „Mijloace fixe”. Evidența se refe-
ră la toate bunurile care aparțin primăriei, dar și instituțiilor 
deservite de contabilitatea centralizată, inclusiv și a celor date 
în arendă.

Ce categorii de bunuri nu sunt considerate
mijloace fixe?

Mijloace fixe se consideră: 
 › Clădirile și construcțiile speciale
 › Instalațiile de transmitere
 › Mașinile și utilajele de lucru și de forță
 › Aparatele și instalațiile de măsurare și reglare
 › Tehnica de calcul
 › Mijloacele de transport
 › Uneltele, inventarul și accesoriile de producție 

și gospodărești
 › Plantațiile multianuale ale grădinilor botanice
 › Drumurile din cadrul unității economice 
 › Alte mijloace fixe.

Ce categorii de bunuri nu sunt considerate
mijloace fixe?

Nu se consideră mijloace fixe:
 › obiectele cu termenul de servire mai mic de un 

an, indiferent de valoarea lor;
 › uneltele de pescuit (traule, năvoade, plase, vintire 

etc.), indiferent de valoarea lor și durata de serviciu;
 › îmbrăcămintea și încălțămintea specială, precum 

și accesoriile de pat, indiferent de valoarea lor și 
durata de serviciu;

 › uniformele destinate lucrătorilor instituției, îmbră-
cămintea și încălțămintea din instituțiile de ocroti-
re a sănătății, instituțiile de învățământ, de protecție 
socială a populației etc., întreținute din buget, indi-
ferent de valoarea lor și durata de serviciu;

 › construcțiile provizorii (neprevăzute în lista de 
titluri), instalațiile și dispozitivele, cheltuielile 
pentru a căror ridicare se atribuie la prețul de cost 
al lucrărilor de construcție și montare în compo-
nența cheltuielilor suplimentare;

 › ambalajul pentru păstrarea valorilor în mărfuri 
și materiale în depozite sau pentru desfășurarea 
proceselor tehnologice cu valoarea în limitele pla-
fonului, la prețul de cumpărare sau de fabricare;

 › obiectele destinate pentru închiriere, indiferent 
de valoarea lor;

 › plantațiile multianuale, crescute în pepiniere în 
calitate de material pentru plantare.

Pentru autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, su-
plimentar celor enunțate mai sus, nu se consideră mijloace 
fixe și:

 › obiectele cu valoarea mai mică de 6000 lei pentru unitate 
(set) la prețul de achiziție, indiferent de durata de servi-
ciu (cu excepția animalelor de muncă și producție, fon-
durilor de cărți, care se consideră mijloace fixe, indiferent 
de valoarea lor).

4.3.3 Clase de conturi, grupe de conturi, conturi și 
subconturi pentru evidența mijloacelor fixe

Pentru evidența mijloacelor fixe este destinată clasa 3 „Acti-
ve nefinanciare”, subclasa 31 „Mijloacele fixe”, care este sub-
divizată în următoarele grupe de conturi:

 › 311 „Clădiri”;
 › 312 „Construcții speciale”;
 › 313 „Instalații de transmisie”;
 › 314 „Mașini și utilaje”;
 › 315 „Mijloace de transport”;
 › 316 „Unelte și scule, inventar de producere și gospodă-

resc”;
 › 317 „Active nemateriale”;
 › 318 „Alte mijloace fixe”;
 › 319 „Investiții capitale în active în curs de execuție”.

Ce mijloace fixe se includ în fiecare din grupe
le de conturi?

La  grupa de conturi 311 „Clădiri” se ține evidența separat pe 
grupuri a:
 › clădirilor de producție și administrative, în care sunt am-

plasate organele de conducere, social-culturale (clădirile 
instituțiilor de învățământ, spitalelor, policlinicilor și 
ambulatoriilor, azilurilor pentru bătrâni și invalizi, insti-
tuțiilor pentru copii, bibliotecilor, cluburilor, muzeelor, 
laboratoarelor etc.) și ale altor instituții;

 › clădirilor destinate în întregime sau preponderent pentru 
locuințe, a căror suprafață utilă totală de spațiu locativ 
constituie nu mai puțin de 50% din suprafața totală a spa-
țiului locativ și a celor cu altă destinație;

 › încăperilor izolate proprietate publică, în care se ține evi-
dența valorii încăperilor izolate proprietate publică, în 
calitate de bunuri imobile.

La grupa de conturi 312 „Construcţii speciale” se ține eviden-
ța construcțiilor speciale – obiecte a căror destinație constă 
în crearea condițiilor necesare pentru realizarea procesului 
de producere prin executarea unor operațiuni tehnice, nele-
gate de modificarea obiectului muncii: stațiilor de pompare 
a apei, stadioanelor, bazinelor, drumurilor, podurilor, mo-
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numentelor, îngrădirilor parcurilor, scuarurilor și grădinilor 
publice.

La grupa de conturi 313 „Instalaţii de transmisie” se ține 
evidența: rețelelor electrice, rețelelor de telecomunicații, 
rețelelor de gaze, transmisiilor și conductoarelor cu toate 
instalațiile intermediare necesare  pentru  transformarea și 
transportul energiei, informației și pentru deplasarea prin 
conducte a substanțelor lichide,  gazoase,  pulverulente și de 
alt  tip până la consumator.

Clădirile centralelor electrice, stațiilor de compresoare de 
gaze, de pompare și ale altor stații se țin la evidență în grupa 
de conturi Clădiri (311), iar utilajul aferent acestora în gru-
pa de conturi Mașini și utilaje (314).

La grupa de conturi 314 „Maşini şi utilaje” se ține evidența: 
mașinilor și utilajelor de forță, mașinilor și utilajelor de lu-
cru, aparatelor de măsurat, aparatelor și instalațiilor de regla-
re, echipamentului de laborator, tehnicii de calcul, utilajului 
medical, altor mașini și utilaje, fiind separate pe grupuri:

1. mașini și utilaje de forță – mașini-generatoare care pro-
duc energie termică și electrică, mașini-motoare care 
transformă energii de diversă natură (energia apei, a vân-
tului, termică, electrică etc.) în energie mecanică, adică 
de mișcare;

2. mașini și utilaje de lucru – mașini aparate și utilaje des-
tinate pentru acțiunea mecanică, termică și chimică asu-
pra obiectului muncii în procesul creării produsului sau 
prestării serviciilor cu caracter de producție și deplasării 
obiectului muncii pe parcursul procesului de producție cu 
ajutorul motoarelor mecanice, forței omului și animalelor;

3. aparate de măsură – dozatoare, ampermetre, barometre, 
voltmetre, apometre, vacuummetre, indicatoare pentru 
uleiul de cilindre, voltmetre, altimetre, galvanometre, 
compasuri, manometre, cronometre, cântare speciale, 
dispozitive de măsurat, aparate de casă etc.;

4. aparate și instalații de reglare – aparate de respira-
ție cu oxigen, instalații de reglare electrice, pneumatice 
și hidraulice, panouri de comandă automată, aparatură 
de centralizare și blocare, instalații liniare de control de 
dispecer etc.;

5. echipament de laborator – pirometre, regulatoa-
re, calorimetre, aparate pentru determinarea umidității, 
alambicuri, maiuri de laborator, aparate de încercat im-
permeabilitatea la gaze, aparate de încercat rezistența la 
rupere a mostrelor, microscoape, termostate, stabilizatoa-
re, nișe de ventilație etc.;

6. tehnica de calcul – mașini electronice de calcul, de dirija-
re și analogice, mașini de calcul numerice și calculatoare 
numerice (mașini de calcul cu tastatură și de sumat etc.), 
imprimante, faxuri;

7. utilaj medical – utilaj medical (scaune dentare, 
mese de operație, paturi cu echipare specială etc.), apa-
ratură specială pentru dezinsecție și dezinfecție, echipa-
mente pentru bucătăriile de lactate și stațiile de lactate, 
centre de transfuzie etc.;

8. alte mașini și utilaje – mașini, aparate și alt utilaj 
care nu au fost indicate în grupurile enumerate mai sus. 
Alte mașini și utilaje se considera: utilajul stadioanelor, 
terenurilor sportive și sălilor sportive (inclusiv aparatele 
sportive), utilajul cabinetelor și atelierelor din instituțiile 
de învățământ, aparatură cinematografică, echipamentul 
de iluminat, instrumentele muzicale, televizoarele, apa-
ratură radio, echipamentul special al instituțiilor care 
prestează activitate științifică, echipamentul stațiilor 
telefonice, mașinile de pompieri cu mers automobil sau 
cu tracțiune animală, autocisternele de incendiu, scările 
mecanice de incendiu, mașinile de spălat și de cusut, fri-
giderele, aspiratoarele etc.

La grupa de conturi 315 „Mijloacele de transport” se ține 
evidența tuturor tipurilor de mijloace de transport, destina-
te pentru deplasarea oamenilor și încărcăturilor, separate pe 
grupuri:

1. materialul rulant al transportului feroviar, naval, auto 
(locomotive electrice, locomotive Diesel, locomotive 
cu aburi, drezine cu motor, vagoane, platforme, cister-
ne, motonave, vapoare, nave electrice Diesel, remorche-
re, șlepuri și bărci, luntri și nave auxiliare de serviciu, de 
salvare, debarcadere plutitoare, nave cu vele, camioane și 
autoturisme, remorci, tractoare-remorcher, autocisterne, 
autobuze, autobasculante etc.);

2. material rulant al transportului aerian (avioane, elicop-
tere);

3. transport cu tracțiune animală (căruțe, sănii etc.);
4. transportul industrial (electrocare, motociclete, 

motorolere, biciclete, cărucioare etc.);
5. toate genurile de transport sportiv;
6. mașini blindate (tancuri, automobile de tracțiune, 

tractoare cu șenile, automobile blindate etc.).

La grupa de conturi 316 „Unelte şi scule, inventar de pro-

ducţie şi gospodăresc” se ține evidența, cu separarea în gru-
puri, a:

1. uneltelor de muncă de uz general mecanizate și neme-
canizate, precum și a obiectelor ce se fixează de mașini 
și servesc pentru prelucrarea materialelor. La acestea se 
referă: uneltele pentru tăiat, de bătaie, de presare, de 
comprimare a uneltelor pentru munca manuală, inclusiv 
uneltele manuale mecanizate, care funcționează în baza 
energiei electrice, aerului etc.: (bormașini electrice ma-
nuale, pulverizatoare de vopsea, electrovibratoare, chei 
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mecanice etc.), precum și diverse dispozitive pentru pre-
lucrarea materialelor, efectuarea lucrărilor de montare 
etc. (menghine, mandrine, capuri divizoare, dispozitive 
pentru instalarea motoarelor și pentru rotarea arborelui 
cardanic la automobile etc.);

2. inventarului de producție și a accesoriilor – obiecte de 
menire industrială, care servesc pentru facilitarea operați-
ilor de producție în timpul lucrului: mese de lucru, mese 
de tâmplărie, catedre, bănci etc.; utilaje ce contribuie la 
protecția muncii; rezervoare pentru păstrarea corpurilor 
lichide și friabile (bacuri, lăzi, căzi, hambare etc.); dula-
puri comerciale și stelaje; ambalaj de inventar; obiecte cu 
destinație tehnică care nu pot fi atribuite la categoria de 
mașini de lucru;

3. inventarului gospodăresc – obiecte de birotică și gos-
podărești, mobilier de oficiu, bariere portabile, cuiere, 
garderoburi, diverse dulapuri, canapele, huse, fotolii, 
dulapuri și lăzi ignifuge, mașini de scris, hectografe, șa-
pirografe și alte aparate manuale de multiplicat și de 
numerotat, corturi (cu excepția celor de oxigen), paturi 
(cu excepția celor cu echipare specială), covoare, storuri 
și alt inventar gospodăresc, precum și obiectele de meni-
re anti-incendiară – hidromonitoare,  stingătoare, scări 
manuale etc. (cu excepția pompelor de incendiu cu mers 
automobil sau cu tracțiune animală și a scărilor mecanice, 
care se țin la evidență la grupa de conturi 314 „Mașini și 
utilaje”).

La grupa de conturi 317 „Active nemateriale” se ține eviden-
ța rezultatelor cercetărilor geologice, bazelor de date, pro-
gramelor (softurilor) pentru computere, purtători tehnici, 
drepturilor de autor și de utilizare a operelor originale de 
gen distractiv, de literatură și artă, tehnologiilor industriale 
(brevete, know-how, copyright, francize etc.), emblemelor 
comerciale și a mărcilor de servire, licențelor etc.

La grupa de conturi 318 „Alte mijloace fixe” se ține evidența 
mijloacelor fixe neincluse în grupele de conturi precedente 
și, anume: 

1. animale de muncă și de producție (animale de muncă - 
cai, boi, măgari, câini și alte animale de muncă (inclusiv 
cai de tracțiune și sportivi, și alte animale de tracțiune); 
animale de producție și de prăsilă - vaci, tauri reprodu-
cători, armăsari-pepinieri și iepe de prăsilă (care nu sunt 
folosite pentru lucru), vieri-reproducători și scroafe de 
prăsilă, oi de prăsilă, capre, berbeci, câini etc.);

2. fond de bibliotecă indiferent de valoarea unor exemplare 
de cărți aparte (literatură științifică, artistică și didactică, 
genuri de literatură specială și alte ediții);

3. plantațiile perene (plantațiile de pomi și arbuști fructiferi 
de toate speciile, plantațiile artificiale ale grădinilor bota-
nice și ale altor instituții de cercetări științifice și de învă-

țământ, cultivate în scopuri științifice). Plantațiile tinere 
de toate speciile se țin la evidență separat de plantațiile 
care au atins maturitatea, adică vârsta de rodire, formarea 
coroanelor etc.;

4. exponatele regnului animal din grădinile zoologice și alte 
instituții analogice, indiferent de valoarea lor;

5. mijloacele pentru punerea în scenă (decoruri, mobilă și 
recuzită, butaforii, costume de teatru și naționale, pălării, 
lenjerie, încălțăminte, peruci);

6. documentație pentru lucrări de proiectare, indiferent de 
valoarea lor;

7. filme didactice, discuri și benzi magnetice, casete etc.;
8. jocuri pentru copii, schiuri etc.

La grupa de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs 

de execuţie” se ține evidența activelor nemateriale și materi-
ale în curs de execuție, adică în proces de construcție, pre-
cum și investițiile capitale efectuate în mijloace fixe. Această 
grupă de conturi este destinată generalizării informației re-
feritoare la cheltuielile privind crearea de către instituția bu-
getară a activelor nemateriale și materiale (de ex., elaborarea 
programelor informatice, construcția clădirilor, construcții-
lor speciale, instalațiilor de transmisie etc.). 

Contabilitatea analitică a activelor nemateriale și materiale 
în curs de execuție se ține pe obiecte de active nemateriale 
(contul 3191) și materiale (contul 3192). 

4.3.4 Reguli specifice pentru evidența mijloacelor 
fixe

Toate mijloacele fixe trebuie să se afle în custodia persoane-
lor cu funcții de răspundere, numite prin dispoziția prima-
rului sau prin ordinul conducătorului instituției.

   Persoanele responsabile pentru 
păstrarea mijloacelor fixe ţin Lista 
de inventar a mijloacelor fixe con-
form formei mf-7 la ordinul ministrului 
finanţelor nr. 216/2015. Persoanele 
responsabile supraveghează integri-
tatea mijloacelor fixe şi ţin evidenţa 
tuturor schimbărilor.

La înlocuirea persoanelor responsabile se efectuează inven-
tarierea mijloacelor fixe ce se află în custodia lor, fapt care 
se consemnează într-un act de predare-primire. Actul este 
aprobat de primar sau conducătorul instituției.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe în cazul procurării, 
construirii sau confecționării constă din valoarea de cumpă-
rare, inclusiv taxele vamale și taxele pentru import, cheltu-
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ielile de transport și achiziționare, cheltuielile de montaj și 
instalare și alte cheltuieli aferente pregătirii acestora pentru 
utilizare conform destinației. Modificarea valorii inițiale a 
mijloacelor fixe este permisă numai în caz de finisare, reuti-
lare, modernizare, reconstruire și lichidare parțială a obiec-
telor respective. 

În cazul creării de către instituție, valoarea de intrare a mij-
loacelor fixe constă din costul efectiv al consumurilor de 
materiale, pentru retribuirea muncii, contribuțiile pentru 
asigurările sociale, primele de asigurări medicale etc. 

În cazul primirii cu titlu gratuit, valoarea de intrare este de-
terminată de către o comisie (expertiză independentă), în 
conformitate cu valoarea de piață a acestora și suplimentată, 
în caz de necesitate, cu cheltuielile aferente pregătirii pentru 
utilizare conform destinației.

Modificarea valorii inițiale a mijloacelor fixe este permisă 
numai în caz de finisare, reutilare, reconstruire și lichidare 
parțială a obiectelor respective.

   Cheltuielile pentru reparaţia 
capitală (înlocuirea sau reînnoirea 
unor componente) a clădirilor (contul 
311120) şi a construcţiilor specia-
le (contul 312120) măresc valoarea 
iniţială.

În cazul, când reparația capitală a clădirilor și a construcți-
ilor speciale se efectuează într-o perioadă mai mare de un 
an bugetar, valoarea inițială a mijloacelor fixe respective se 
mărește cu volumul cheltuielilor efectuate pentru reparațiile 
capitale în anul de execuție. Majorarea valorii inițiale a mij-
loacelor fixe se efectuează numai pentru mijloacele fixe care 
se află la balanța instituției.

   Majorarea costului obiectelor aflate 
la balanţa autorităţilor publice locale, 
din contul volumului lucrărilor de re-
paraţii capitale, se reflectă în eviden-
ţa contabilă prin debitarea conturilor 
311120, 312120 şi creditarea conturi-
lor 519220 sau 337230.
Pentru legalizarea majorării valorii 
mijloacelor fixe se întocmeşte proce-
sul-verbal privind majorarea valorii 
mijloacelor fixe şi recalcularea uzurii 
anuale forma mf-6 la ordinul ministru-
lui finanţelor nr. 216/2015.

În cazul, când din contul mijloacelor bugetare au fost efec-
tuate lucrări de reparație capitală a clădirilor și construc-
țiilor speciale, aflate la balanța altor structuri (fondator al 
cărora este autoritatea publică locală), volumele lucrărilor 
îndeplinite în decursul anului bugetar se transmit structurii 
la balanța căreia se află mijloacele fixe respective. Cu suma 
respectivă se mărește cota de participare a autorităților pu-
blice respective în capitalul statutar al acestora.

În cazul, când autoritatea publică alocă mijloace pentru re-
parația capitală a obiectelor transmise în gestiune economi-
că (comodat) altor structuri, cu suma volumelor de lucrări 
de reparație capitală sau investiții, se mărește cota de parti-
cipare a autorităților publice respective în capitalul social a 
acestora.

Această operațiune se reflectă în evidența contabilă prin 
debitarea contului 415120 și creditarea conturilor 431100, 
431200 sau creditarea subconturilor corespunzătoare ale 
subclasei 31 Mijloace fixe.

Cărțile, manualele și alte publicații, care intră în fondul bi-
bliotecilor, se evaluează la preț nominal, inclusiv valoarea 
copertei inițiale. Cheltuielile pentru repararea și restaurarea 
cărților, inclusiv pentru copertarea repetată, nu măresc va-
loarea cărților și sunt trecute la cheltuieli prevăzute în devi-
zul instituției.

La intrarea mijloacelor fixe în instituții (la depozit), respon-
sabilul pentru valorile materiale trebuie să confirme prin 
semnătură în documentul furnizorului sau în actul de primi-
re că a primit aceste valori materiale. Eliberarea mijloacelor 
fixe de la depozit se efectuează în baza facturilor (cererilor) 
forma nr. 434, aprobate de primar sau de conducătorul in-
stituției. Factura (cererea) se eliberează într-un singur exem-
plar, dacă nu este stabilit alt mod, coordonat cu Ministerul 
Finanțelor al Republicii Moldova.

Mijloacele fixe primite și transmise gratuit în modul stabilit 
prin lege, precum și mijloacele fixe scoase din uz, sunt reflec-
tate în evidență cu valoarea de inventar.

Mijloacele fixe deteriorate se trec la pierderi, conform preve-
derilor Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, ra-
portate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 500 din 12 mai 1998. 

Pentru legalizarea casării mijloacelor fixe deteriorate se folo-
sesc acte de casare a mijloacelor fixe în instituțiile bugetare 
conform Anexei 2 la hotărârea Guvernului nr. 500/1998, acte 
de casare a mijloacelor de transport conform Anexei 3 la hotă-

rârea Guvernului nr. 500/1998, acte de casare a lenjeriei, acce-
soriilor de pat, uneltelor, inventarului de producție și gospo-
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dăresc conform formei nr. 29 din Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr. 216/2015, acte de casare a literaturii excluse din biblioteca 
instituției bugetare conform formei nr. 30 din Ordinul Minis-

trului Finanţelor nr. 216/2015. Actele indicate sunt întocmite 
de către comisia permanentă, desemnată prin dispoziția pri-
marului sau prin ordinul conducătorului instituției.

Nu se admite dezasamblarea și demontarea mijloacelor fixe, 
până la aprobarea actelor de casare (obținerea aprobării din 
partea organelor superioare).

Piesele și blocurile fabricate din metale neferoase și care nu 
sunt folosite pentru necesitățile instituției urmează a fi co-
mercializate. Piesele și blocurile scoase din bilanț, la fabri-
carea cărora au fost utilizate metalele prețioase, se iau la evi-
dență în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
finanțelor nr. 92 din 20 decembrie 2006 privind evidența, 
colectarea, păstrarea și prelucrarea resturilor și deșeurilor ce 
conțin metale prețioase și alte acte normative în vigoare, co-
ordonate cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

Valoarea materialelor obținute în urma dezasamblării anu-
mitor obiecte din mijloacele fixe și care au fost lăsate pentru 
necesitățile gospodărești ale instituției se atribuie la majo-
rarea finanțării. Nu se admite demontarea mijloacelor fixe 
până la obținerea autorizației de casare. 

În cazurile în care instituția nu folosește pentru necesitățile 
sale valorile materiale obținute în urma casării mijloacelor 
fixe și a altor valori, acestea urmează a fi comercializate. Su-
mele obținute de către instituții din vânzarea mijloacelor 
fixe, precum și a materialelor obținute de la dezasamblarea 
unor obiecte din fondurile fixe, sunt transferate la venitul 
bugetului respectiv.

În cazul încălcării ordinii în vigoare de casare a mijloacelor 
fixe, precum și a unei atitudini negospodărești față de valo-
rile materiale (nimicirea, arderea etc.), persoanele vinovate 
de aceasta sunt trase la răspundere în modul stabilit de lege.

Transferul clădirilor și construcțiilor dintr-o subordonare în 
alta se efectuează în modul expus în Regulamentul aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 
„cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 
publică”.

Evidența mijloacelor fixe se ține pe grupuri ale obiectelor de 
inventar, avându-se în vedere  locurile de păstrare și persoa-
nele responsabile.

Se consideră obiect de inventar o unitate constructivă fina-
lizată, împreună cu toate dispozitivele și accesoriile sale, sau 
un obiect aparte din punctul de vedere constructiv, destinat 

pentru îndeplinirea anumitor funcții de sine stătătoare, sau 
un complex aparte de obiecte, care reprezintă un tot întreg 
și execută împreună un anumit lucru.

 
Cum se ține evidența contabilă a 
construcțiilor?

Obiectele de inventar în subcontul „Clădiri” se con-
sideră fiecare clădire aparte. În componența clădirii 
intră toate comunicațiile din interiorul acesteia, 
care sunt necesare pentru exploatarea clădirii, după 
cum urmează: sistemul de încălzire în interiorul 
clădirii, inclusiv și instalația de cazangerie (dacă 
aceasta se află în clădire), rețeaua interioară de 
alimentare cu apă și gaze, și de canalizare cu toate 
instalațiile aferente, rețeaua internă de forță și de 
lumină cu toate accesoriile, telefoanele interioare, 
rețelele de semnalizare și instalațiile de ventilație, 
de menire sanitară, ascensoarele.

Dacă clădirile sunt alăturate și au un perete comun, dar fi-
ecare reprezintă un întreg constructiv independent, ele se 
consideră obiecte de inventar distincte.

Acareturile, îngrădirile și alte construcții de ogradă (sarai, 
gard, fântână etc.) constituie împreună cu clădirea un singur 
obiect de inventar. Dacă aceste construcții și instalații ser-
vesc două sau mai multe clădiri, acestea se consideră obiecte 
de inventar distincte.

Construcțiile-anexă exterioare, care au un rol economic in-
dependent, clădirile cazangeriilor, precum și acareturile ca-
pitale (depozite, garaje etc.) se consideră obiecte de inventar 
independente.

Pentru organizarea evidenței și asigurarea contro-
lului asupra integrității mijloacelor fixe, cu excepția 
fondurilor de bibliotecă, fiecărui obiect (lucru) i se 
atribuie un număr de inventar, care constă din opt 

semne. 

Primele trei se referă la grupa de conturi, al patrulea 
indică grupul și ultimele patru semne – numărul de 

ordine al obiectului de grup. 

La subconturile care nu au grupuri, al patrulea semn 
este zero. 
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De exemplu:  
Numărul de inventar 31110001 înseamnă: 
 › grupa de conturi 311 „Clădiri”, 
 › grupul 1 – clădiri de menire industrială, 
 › numărul de ordine al obiectului 0001; 
 › numărul de inventar 31630005 înseamnă grupa 

de conturi 316 „Unelte și scule, inventar de pro-
ducere și gospodăresc”, 

 › grupul 3 – inventar gospodăresc, numărul de or-
dine al obiectului 0005.

Dacă un obiect de inventar este complex, adică include și 
unele elemente aparte, care constituie împreună un tot în-
treg, fiecare din aceste elemente trebuie menționat cu același 
număr de inventar, ca și obiectul de bază care le unește.

Numărul de inventar se notează pe un jeton care se fixează pe 
obiect, se înscrie cu vopsea direct pe obiect sau în alt mod.

În condițiile automatizării evidenței contabile, mijloacelor 
fixe, obiectelor (lucrurilor) li se atribuie codurile mijloacelor 
în corespundere cu clasificatorul nomenclatoarelor de evi-
dență a mijloacelor fixe, care este aprobat în modul stabilit.

Numărul de inventar atribuit unui obiect din mijloacele fixe 
se păstrează pe parcursul întregii perioade de aflare a lui în 
instituția dată. Numerele obiectelor de inventar, care au fost 
scoase din uz sau lichidate, nu trebuie să fie atribuite unor 
obiecte nou intrate în mijloacele fixe.

Evidenţa mijloacelor fixe arendate se ține de către arendaș în 
subcontul de nivel II extrabilanțier 822100 „Active luate în 
locațiune/arendă” cu numerele de inventar care li s-au atri-
buit de proprietar.

Valoarea mijloacelor fixe achiziţionate se înscrie în debitul 
subconturilor corespunzătoare ale subclasei 31 „Mijloace 
fixe” și creditul conturilor corespunzătoare ale grupei de 
conturi 519220 „Datorii față de furnizori din afara sistemu-
lui bugetar”. 

Evidenţa operaţiilor de scoatere din uz şi de transfer a mij-

loacelor fixe se ține în borderoul cumulativ f. nr. NC-10 
(nota de contabilitate nr. 10). Înscrierile în borderoul cu-
mulativ se efectuează pentru fiecare document. Totodată, 
în rubrica „Total” se înscrie suma valorilor scoase din uz și 
a celor transferate, care trebuie să fie egală cu cea a înregis-
trărilor din debitul subconturilor de nivelul II. La sfârșitul 
lunii, totalurile pe subconturi de nivelul II se înregistrează 
în „Cartea mare”.

Evidența analitică a mijloacelor fixe se ține pe fișe de inven-
tar f. MF-2 și f. MF-3. Fișele se completează pentru fiecare 
obiect (lucru) de inventar. Evidența obiectelor de același fel 
se ține pe fișe f. MF-4.

Fișele de inventar f. MF-2, MF-3, MF-4 se înregistrează în 
lista fișelor de inventar pentru evidența mijloacelor fixe f. 
MF-5. Lista se întocmește într-un exemplar. Înscrierile se fac 
pe grupuri de mijloace fixe, indicându-se anul când a fost 
deschisă fișa. 

Pentru fiecare grup se rezervă un număr corespunzător de 
pagini. 

Numerotarea se face pentru fiecare grup, începând cu nu-
mărul 1. În contabilitățile centralizate, fișele de inventar se 
întocmesc în același mod pentru fiecare instituție deservită. 
La scoaterea din uz și transfer, în rubrica „Note” a listei se in-
dică data (ziua, luna, anul) și numărul notei de contabilitate.

Fișele de inventar se păstrează în fișierele contabilității, unde 
sunt plasate conform grupelor de conturi și grupurilor co-
respunzătoare, fiind subdivizate în interiorul acestora pe 
responsabili de valori materiale, iar în contabilitățile centra-
lizate – și pe instituțiile deservite.

Fișa f. MF-2 este destinată evidenței clădirilor, construcții-
lor speciale, instalațiilor de transmitere, mașinilor și utilaje-
lor, uneltelor, inventarului de producție (inclusiv accesorii-
le) și gospodăresc, mijloacelor de transport etc. Înregistrările 
se fac în baza documentelor primare, actelor de primire pri-
vind darea în exploatare, pașapoartelor tehnice ale uzinelor 
producătoare și a altor documente. În fișă se indică caracte-
risticile obiectelor: schema, modelul, tipul, marca, numărul 
de fabricare, data fabricării (confecționării), data și numărul 
procesului-verbal de dare în exploatare a mijloacelor fixe. 
Pe lângă aceasta, se face o scurtă caracteristică individuală 
a obiectului (lucrului), în cazurile când utilajul, aparatele, 
tehnica de calcul etc. conțin metale prețioase, în rubrica 
„Scurta caracteristică individuală a obiectului” se indică lista 
pieselor care au în componența lor metale prețioase, denu-
mirea pieselor și masa metalului indicată în pașaport.

Transferul mijloacelor fixe în interiorul instituției se înregis-
trează pe reversul acestei fișe.

Fișa f. MF-3 servește pentru evidența animalelor de muncă, 
productive și de prăsilă, precum și pentru evidența plantați-
ilor multianuale din grădinile botanice.

Evidența plantațiilor multianuale din grădinile botanice se 
ține conform obiectelor de inventar, indicându-se soiul, nu-
mărul unităților plantate și suprafața. În valoarea obiectelor 
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se include suma tuturor cheltuielilor, care se atribuie la su-
prafețele primite pentru exploatare, indiferent de finalizarea 
întregului complex de lucru.

Fișa f. MF-4 este destinată pentru evidența în grup a fondu-
rilor de bibliotecă și a mijloacelor pentru montarea în scenă.

Înscrierile în fișe se fac în expresie cantitativă și sumară. 
Pentru fondurile de bibliotecă se deschide o singură fișă. În 
această fișă, evidența se ține numai în expresie bănească, în 
suma totală. Evidența detaliată a fondurilor de cărți se ține 
în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cerce-
tării al Republicii Moldova, de comun acord cu Ministerul 
Finanțelor al Republicii Moldova.

La Grupa de conturi 391 se înregistrează „Uzura mijloacelor 
fixe”. 

Uzura se determină și se ține la evidență pe clădiri (contul 
3911), construcții speciale (contul 3912), instalații de trans-
misie (contul 3913), mașini și utilaje (contul 3914), mijloa-
ce de transport (3915), alte mijloace fixe (3919).

Uzura nu se determină pentru următoarele mijloace fixe:

 › clădiri și construcții speciale, ce constituie monumente 
de arhitectură și artă unice; 

 › utilaj, exponate, mostre, modele care funcționează sau 
nu, machete și alte materiale ilustrative, care se află în ca-
binete și laboratoare, și se utilizează în scopuri didactice 
și științifice;

 › terenuri; 
 › plantații perene;
 › animale de producție – bivoli, boi, cerbi; exponate ale 

regnului animal (din grădinile zoologice și alte instituții 
similare);

 › fonduri de bibliotecă, de filme, mijloace pentru montarea 
în scenă, valori muzeale și artistice;

 › armament, muniții, tehnică militară;
 › unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc; in-

vestiții capitale în active în curs de execuție.

Uzura mijloacelor fixe se determină în ultima zi lucrătoare a 
anului pentru lunile anului de gestiune următoare lunii pro-
curării sau construirii acestora, în corespundere cu normele 
stabilite.

4.3.5 Evidența materialelor de construcție

   Evidenţa utilajelor şi a materiale-
lor de construcţie se ţine la grupa de 
conturi 337 „materiale de construcţie”. 
În acest cont se ţine evidenţa materi-
alelor de construcţie procurate pentru 
reparaţii curente şi capitale, inclusiv 
a uşilor, geamurilor, balustradelor etc.

Materiale de construcție se consideră: materialele de silicat 
(ciment, nisip, pietriș, var, piatră, cărămidă, țiglă); materiale 
lemnoase (lemn rotund, cherestea, placaj etc.); piesele din 
metal (ținte, piulițe, șuruburi, articole de fierărie etc.); mate-
riale de tehnică sanitară (robinete, cuplaje, teuri etc.); mate-
riale cu chimicale (vopsea, firnis, carton gudronat etc.); ma-
teriale electrotehnice (cabluri, becuri, fasunguri, siguranțe, 
conductoare, fir, izolatoare etc.) și alte materiale analogice.

Majorarea valorii materialelor de construcție se con-
tabilizează prin: 
 › Dt 337110 „Procurarea materialelor de construc-

ție” 
 › Ct 519220 „Datorii față de furnizori din afara sis-

temului bugetar”.

În cazul reflectării reparaţiilor capitale ale mijloace-

lor fixe se contabilizează prin: 
 › dt subconturile respective ale subclasei 31 Mijloa-

ce fixe
 › Ct 337230 „Casarea materialelor de construcție”. 

Stingerea datoriei față de furnizor se contabilizează 
prin:
 › Dt 337110 „Procurarea materialelor de construc-

ție” 
 › Ct 519220 „Datorii față de furnizori din afara sis-

temului bugetar”.

Evidența analitică a materialelor de construcție se ține în 
registrul f. nr. 296 după denumirea materialelor, cantitate, 
valoare și data procurării.



Ghid practic. Managementul proprietăţii publice54

4.3.6 Evidența bunurilor în conturile extrabilanțiere
În afara bilanțului de bază, autoritățile publice deschid con-
turi extrabilanțiere în care, pe lângă soldurile datoriilor pen-
tru împrumuturile bugetare, împrumuturile bancare etc., se 
reflectă și active luate în locațiune/arendă, valorile în măr-
furi și materiale care nu aparțin instituției.

Toate valorile în mărfuri și materiale, precum și activele lua-
te în locațiune/arendă, ținute la evidență în conturile extra-
bilanțiere, sunt inventariate în ordinea și termenele stabilite 
pentru valorile ținute la evidență în bilanț. 

Evidența acestora se ține în grupa de conturi 822 „Alte con-

turi extrabilanţiere”, la conturile:

 › 8221 „Active luate în locațiune/arendă” 
 › 8222 „Valori în mărfuri și materiale care nu aparțin in-

stituției”.

Contul 8221 „Active luate în locaţiune/arendă” este destinat 
generalizării informației privind existența și mișcarea acti-
velor luate în locațiune/arendă. Evidența activelor luate în 
arendă se ține la valoarea indicată în contractele de arendă. 
Evidența analitică a activelor luate în arendă se ține pe tipuri 
de active și pe arendatori.

Contul 8222 „Valori în mărfuri şi materiale care nu apar-

ţin instituţiei” este destinat generalizării informației privind 
valorile și mărfurile primite în administrare sau la păstrare 
pentru o perioadă determinată de timp.

În debitul contului 8222 „Valori în mărfuri și materiale care 
nu aparțin instituției” se înregistrează primirea mărfurilor și 
materialelor, iar în credit – restituirea lor. Evidența analitică 
a mărfurilor și materialelor care nu aparțin instituției se ține 
pe tipuri.

4.3.7 Evidența obiectelor în curs de execuție 

Cum se realizează evidența contabilă a 
costurilor investiționale, formate în cadrul
 proiectelor finanțate inclusiv din FNDR sau
 alte surse?

În momentul transmiterii costului investițional al 
bunurilor sau serviciilor achiziționate, construite, 
reconstruite sau îmbunătățite din FNDR și din alte 
surse, de la balanța ADR la balanța UAT, autorita-
tea administrației publice locale întocmește urmă-
toarele formule contabile. 

Reflectarea costurilor investiționale în contabilita-
tea APL, se efectuează prin:
1. Intrarea costurilor investiţionale, formate în ca-

drul proiectului, la balanţa primăriei:

 › Dt 3192xx* „Investiții capitale în active în curs 
de execuție”

 › Ct 149200 „Venituri din active intrate cu titlu 
gratuit”.

2. Darea în exploatare a obiectului construit, îmbu-

nătăţit sau a mijlocului fix procurat:

 › Dt 311/312/313/314/315/316/317/318 Sub-
conturi corespunzătoare a clasei de conturi 3 
„Active nefinanciare”

 › Ct 3192xx* „Investiții capitale în active în curs 
de execuție”

TABEl 2. REFlECTAREA COSTURIlOR INVESTIŢIONAlE îN CONTABIlITATEA APl

Nr. Conţinutul operaţiunilor Debit Credit

1 Intrarea costurilor investiţionale 
la balanţa primăriei

3192xx* 149200

2 Darea în exploatare a obiectului 
construit, îmbunătăţit

311 / 313 3192xx*

xx* - Subconturile respective ale subclasei 319 „Investiţii capitale în 
active în curs de execuţie”

Exemplu 1: 
în cadrul proiectului finanţat din FNDR, în satul Mol-

doveni, a fost construită o clădire pentru un azil de 

bătrâni. în momentul recepţionării costurilor inves-

tiţionale, formate în urma construcţiei clădirii, APl 

întocmeşte următoarele formule contabile:

1. Intrarea costurilor investiţionale ale clădirii con-
struite la balanţa primăriei:

 › Dt 319210 „Clădiri în curs de execuție”
 › Ct 149200 „Venituri din active intrate cu titlu gra-

tuit”.

2. Darea în exploatare a clădirii primite cu titlu gra-
tuit:

 › Dt 311130 „Intrări gratuite de clădiri” 
 › Ct 319210 „Clădiri în curs de execuție”.
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Exemplu 2: 
în cadrul proiectului finanţat din FNDR, în satul Mol-

doveni, a fost construită o sondă arteziană şi reţeaua 

de distribuţie a apei aferente acesteia în valoare de 

2.000.000 lei, din care: 1.000.000 sonda arteziană şi 

1.000.000 lei pentru reţeaua aferentă acesteia. în mo-

mentul recepţionării costurilor investiţionale, formate 

în urma implementării proiectului, APl întocmeşte ur-

mătoarele formule contabile:

1. Intrarea costurilor investiţionale ale sondei și reţe-
lei construite la balanţa primăriei:

 › Dt 319220 „Construcții speciale în curs de execu-
ție” (valoarea sondei arteziene)

 › Dt 319230 „Instalații de transmisie în curs de execu-
ție” (valoarea rețelelor de distribuție a apei)

 › Ct 149200 „Venituri din active intrate cu titlu gra-
tuit”.

2. Darea în exploatare a sondei și reţelei aferente aces-
teia primite cu titlu gratuit:

 › Dt 312130 „Intrări gratuite de construcții speciale”
 › Dt 313130 „Intrări gratuite de instalații de transmi-

sie”
 › Ct  319220 „Construcții speciale în curs de execu-

ție” (valoarea sondei arteziene)
 › Ct 319230 „Instalații de transmisie în curs de execu-

ție” (valoarea rețelelor de distribuție a apei)

Exemplu 3: 
în cadrul proiectului finanţat din FNDR, în satul 

Moldoveni, a fost procurată o unitate de transport 

specială pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor 

menajere. în momentul recepţionării costurilor inves-

tiţionale, formate în urma procurării autospecialei, 

APl întocmeşte următoarele formule contabile:

1. Intrarea costurilor investiţionale ale autospecialei 
la balanţa primăriei:

 › Dt 319290 „Alte investiții capitale în active mate-
riale în curs de execuție”

 › Ct 149200 „Venituri din active intrate cu titlu gra-
tuit”.

2. Darea în exploatare a autospecialei primite cu ti-
tlu gratuit:

 › Dt 315130 „Intrări gratuite de mijloace de transport” 
 › Ct 319290 „Alte investiții capitale în active mate-

riale în curs de execuție”

Unele modele și exemple de luare la evidența contabilă a 
diferitor categorii de mijloace fixe se prezintă în Anexa 5 a 
prezentului Ghid.

4.3.8 Evidența investițiilor și reparațiilor capitale 
din surse externe de finanțare

   Cheltuielile aferente investiţiilor şi 
reparaţiilor capitale din surse externe 
de finanţare se efectuează prin debi-
tarea subconturilor subclasei 319xxx 
„Investiţii capitale în curs de exe-
cuţie”. Darea în exploatare a obiec-
telor reparate se înregistrează prin 
debitarea subconturilor subclaselor 
311 „Clădiri”, 312 „Construcţii spe-
ciale”, 313 „Instalaţii de transmisie”, 
314 „Maşini şi utilaje”, 315 „Mijloace 
de transport”, 316 „Unelte şi scule, 
inventar de producere şi gospodă-
resc”, 317 „Active nemateriale” sau 
318 „Alte mijloace fixe” şi creditarea 
subconturilor subclasei 319xxx „In-
vestiţii capitale în curs de execuţie”.

În tabelul următor este prezentată modalitatea de reflectare 
de către primării a operațiunilor contabile aferente investiți-
ilor capitale din surse externe de finanțare:

1. Intrarea în cont a surselor financiare din proiecte 

cu finanţare externă:

 › Dt 431100 „Conturi curente în sistemul trezoreri-
al în moneda națională”

 › Ct 131223 „Granturi capitale primite de la guver-
nele altor state pentru proiecte finanțate din sur-
se externe pentru bugetul local de nivelul I” sau 
132223 „Granturi capitale primite de la organiza-
țiile internaționale pentru proiecte finanțate din 
surse externe pentru bugetul local de nivelul I”
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2. Reflectarea cheltuielilor privind investiţiile capi-

tale:

 › Dt 319xxx* subconturile respective ale subclasei 
319 „Investiții capitale în active în curs de execuție”

 › Ct 519220 „Datorii față de furnizori din afara sis-
temului bugetar”

3. Achitarea facturii faţă de antreprenori/furnizori:

 › Dt 519220 „Datorii față de furnizori din afara sis-
temului bugetar”

 › Ct 431100 „Conturi curente în sistemul trezorerial 
în moneda națională”

4. Darea în exploatare a obiectului construit / îmbu-

nătăţit sau mijlocului fix procurat:

 › Dt 311/312/313/314/315/316/317/318 sub con-
turile respective ale subclasei 31 „Mijloace fixe”

 › Ct 319xxx* subconturile respective ale subclasei 
319 „Investiții capitale în active în curs de execuție”

TABEl 3. REFlECTAREA INVESTIŢIIlOR CAPITAlE FINANŢATE DIN SURSE 
EXTERNE  

Nr. Conţinutul operaţiunilor Debit Credit

1 Intrarea în cont a surselor 
financiare din proiecte cu 
finanţare externă

431100 131223 / 
132223

2 Reflectarea cheltuielilor privind 
investiţiile capitale

319xxx 519220

3 Achitarea facturilor faţă de 
antreprenor

519220 431100

4 Darea în exploatare a obiectului 
construit / îmbunătăţit sau 
procurat

311 / 312 / 
313 / 314

319xxx

În continuare este prezentată modalitatea de reflectarea de 
către primării a operațiunilor contabile aferente reparațiilor 
capitale în regie proprie din surse externe de finanțare:

1. Intrarea în cont a surselor financiare din proiecte 

cu finanţare externă:

 › Dt 431100 „Conturi curente în sistemul trezoreri-
al în moneda națională”

 › Ct 131223 „Granturi capitale primite de la guver-
nele altor state pentru proiecte finanțate din sur-
se externe pentru bugetul local de nivelul I” sau 
132223 „Granturi capitale primite de la organiza-
țiile internaționale pentru proiecte finanțate din 
surse externe pentru bugetul local de nivelul I”

2. Reflectarea cheltuielilor privind procurarea mate-

rialelor de construcţie:

 › Dt 337110 „Procurarea materialelor de construc-
ție”

 › Ct 519220 „Datorii față de furnizori din afara sis-
temului bugetar”

3. Achitarea facturii faţă de antreprenori/furnizori:

 › Dt 519220 „Datorii față de furnizori din afara sis-
temului bugetar”

 › Ct 431100 „Conturi curente în sistemul trezorerial 
în moneda națională”

4. Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor ca-

pitale ale mijloacelor fixe:

 › Dt 311120 /312120 / 313120 / 314120 / 315120 / 

316120 / 318120 „Reparații capitale ale mijloace-
lor fixe”

 › Ct 337230 „Casarea materialelor de construcție”

5. Concomitent se închid conturile pentru consumul 

de materiale de construcţie prin formula:

 › Dt 337230 „Casarea materialelor de construcție”
 › Ct 337110 „Procurarea materialelor de construc-

ție”

TABEl 4. REFlECTAREA REPARAŢIIlOR CAPITAlE A MIjlOACElOR FIXE DIN 
SURSE EXTERNE

Nr. Conţinutul operaţiunilor Debit Credit

1 Intrarea în cont a surselor 
financiare din proiecte cu 
finanţare externă

431100 131223 / 
132223

2 Procurarea materialelor de 
construcţie necesare pentru 
lucrările de reparaţii

337110 519220

3 Achitarea facturilor faţă de 
furnizor

519220 431100

4 Reflectarea cheltuielilor 
aferente reparaţiilor capitale ale 
mijloacelor fixe

311120 / 
312120 / 
313120 / 
314120 /
315120 /
316120 /

318120

337230

5 Închiderea conturilor privind 
consumul de materiale de 
construcţie

337230 337110
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5 . 1  c a d r u l  l e g a l  p r i v i n d  i n v e n t a r i e r e a 
b u n u r i l o r  p r o p r i e t a t e  p u b l i c ă

Ce este inventarierea?

Inventarierea este un procedeu al metodei conta-
bilității, care reprezintă ansamblul operațiunilor 
prin care se constată existența (posesia) cantitativă 
și valorică a elementelor de activ și de pasiv, aflate 
în patrimoniul autorității publice sau a entităților 
publice la data la care se efectuează inventarierea.

Obiectul inventarierii îl constituie întregul patrimoniu aflat 

în administrarea autorităţii publice şi/sau transmis terţelor 

persoane, adică toate elementele de activ și pasiv existente în 
momentul efectuării inventarierii.

Autoritățile publice locale, ca și oricare alte entități juridi-
ce (indiferent dacă se află sau nu în subordinea autorităților 
publice), au obligația să efectueze inventarierea generală a 
elementelor de activ și pasiv, cel puțin o dată pe an pe par-
cursul desfășurării activității lor, în cazul reorganizării sau 
încetării activității, precum și în cazurile prevăzute de lege. 

De ce este importantă inventarierea? 

Importanța realizării inventarierii rezultă din rolul 
pe care îl are aceasta. Rolul inventarierii se manifes-
tă prin următoarele:

 › este un mijloc de realizare a concordantei din-
tre datele contabile și a altor forme de evidență 
economică și financiară cu realitatea obiectivă 
pe care o reprezintă obiectul supus inventarierii;

 › constituie un mijloc de control și verificare a in-
tegrității mijloacelor economice, a bunei gospo-
dăriri a patrimoniului pentru întărirea gestiunii 
economice;

 › asigură responsabilitate și stabilește răspundere 
pentru pagubele produse asupra patrimoniului;

 › contribuie la mobilizarea resurselor interne prin 
aceea că permite identificarea valorilor materiale 
fără mișcare, neutilizabile sau degradate etc., și 
valorificarea acestora;

 › determină și fundamentează mărimea unor in-
dicatori economici cuprinși în contabilitate;

 › determină proiectele nefinalizate care influen-
țează costurile și rezultatele financiare ale auto-
rității publice;

 › este o activitate premergătoare, obligatorie, în-
tocmirii bilanțului contabil anual, contribuind 
la realizarea imaginii reale a patrimoniului, re-
prezentată prin bilanțul contabil;

 › contribuie la respectarea disciplinei financiare 
și la desfășurarea adecvată a decontărilor, prin 
descoperirea creanțelor neîncasate, respectiv, a 
datoriilor neplătite la timp;

 › în baza inventarierii se pot obține o serie de con-
cluzii pentru îmbunătățirea organizării contabi-
lității curente, a evidentei operative, a controlu-
lui gestionar etc.

invEntAriErEA  
BUNURIlOR MOBIlE ŞI IMOBIlE 05
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Cadrul legal, care obligă autoritățile publice să realizeze in-
ventarierea bunurilor mobile și imobile, este constituit din 
următoarele acte legislative şi normative: 

 › Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 90-93 din 29.06.2007 art. nr. 399.

 › Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543 din 
25.02.1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 44-46, 
art. 318 din 21.05.1998.

 › Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
70-73, art. 314

 › Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aproba-
rea Regulamentului privind inventarierea, nr. 60 din 
29.05.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 166-169, 
art. 953.

Regulile specifice de efectuare a inventarierii în anumite 
ramuri ale economiei naționale sunt elaborate de organele 
centrale de specialitate ale administrației publice centrale, 
autoritățile administrației publice locale, conform prezen-
tului Regulament și altor regulamente aprobate de Guvern.

5 . 2 .  c o n d i ţ i i  g e n e r a l e  a l e  i n v e n t a r i e r i i 
b u n u r i l o r  p r o p r i e t a t e  p u b l i c ă

Toate entitățile publice, indiferent de domeniul de activita-
te, tipul de proprietate și forma juridică de organizare sunt 
obligate să efectueze inventarierea generală a elementelor de 
activ și datorii.

Care este scopul inventarierii?

 › Inventarierea se realizează pentru:
 › a stabili existența efectivă a elementelor de activ 

și datorii (imobilizărilor necorporale și corpora-
le, investițiilor financiare, stocurilor, mijloacelor 
bănești din casierie și conturile curente în insti-
tuțiile financiare, documentelor bănești, volu-
mului producției în curs de execuție, creanțelor 
și datoriilor);

 › a verifica integritatea activelor prin compararea 
existenței efective a acestora cu datele contabi-
lității;

 › a constata creanțele compromise și datoriile cu 
termenul de prescripție expirat;

 › a stabili bunurile care parțial sau total și-au pier-
dut calitatea inițială;

 › a constata bunurile neutilizate în activitatea en-
tității;

 › a verifica respectarea regulilor și condițiilor de 
păstrare a stocurilor, mijloacelor și documente-
lor bănești, precum și condițiile de întreținere și 
păstrare a mașinilor, utilajelor și a altor imobili-
zări corporale.

Inventarierea se realizează în mod obligator în următoarele 
cazuri:

1. la începutul activității, scopul principal fiind stabilirea 
și evaluarea elementelor de activ și datorii ce constituie 
aportul în capitalul social;

2. cel puţin o dată pe parcursul perioadei de gestiune, de 
regulă, la sfârșitul perioadei de gestiune. Entitățile juridi-
ce pot efectua inventarierea și până la sfârșitul perioadei 
de gestiune, cu condiția evaluării corecte și înregistrării 
rezultatelor inventarierii în raportul financiar;

3. în cazul reorganizării sau încetării activității entității;
4. în cazul întreruperii activității;
5. în caz de schimbare sau înlocuire a gestionarului-șef sau 

gestionarului subdiviziunii (secției, depozitului) în ziua 
primirii-predării bunurilor și/sau la cererea unui sau mai 
multor gestionari din aceeași subdiviziune (secție, depo-
zit);

6. în caz de furturi, delapidări, sustrageri, abuzuri, precum și 
deteriorări ale bunurilor, la depistarea imediată a acestora;

7. în caz de incendii, calamități naturale sau alte evenimente 
excepționale (inundații, cutremure de pământ etc.);

8. la cererea organelor abilitate conform legislației;
9. în alte cazuri stabilite de legislație sau la decizia 

conducătorului entității publice.

Inventarierea se referă la toate tipurile de bunuri ale 

entităţii publice, inclusiv: 

 › bunuri ce aparțin entității și se află pe teritoriul 
acesteia (imobilizările necorporale și corporale, 
stocuri, titluri de valori, mijloace și documente 
bănești, formulare tipizate de documente primare 
cu regim special etc.);

 › bunuri ce aparțin entității, dar se află în afara te-
ritoriului acesteia (imobilizările necorporale și 
corporale predate în leasing operațional (arendă, 
locațiune), imobilizările corporale transmise la 
reparație, bunuri transmise altor entități pentru 
păstrare și/sau prelucrare, în consignație etc.);
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 › bunuri ce nu aparțin entității, dar se află în ges-
tiunea acesteia (imobilizările necorporale și cor-
porale primite în leasing operațional (arendă, lo-
cațiune), primite pentru instalare, bunuri primite 
la păstrare, pentru prelucrare, în consignație etc.);

 › bunuri neînregistrate (necontabilizate) din dife-
rite motive.

Astfel, inventarierea proprietății publice, adică a tuturor bu-
nurilor domeniului public și a bunurilor domeniului privat 
ale unităților administrativ-teritoriale, trebuie realizată în 
mod obligator cel puțin o dată în an. Inventarierea cuprin-
de atât bunurile aflate pe teritoriul localității, cât și bunurile 
aflate în afara localității, bunurile transmise în gestiune, sau 
bunurile altor proprietari, aflate în gestiune. Inventarierea se 
realizează conform unei proceduri stabilite de legislație. 

5 . 3  e t a p e l e  d e  r e a l i z a r e  a  i n v e n t a r i e r i i

Care sunt etapele în realizarea inventarierii?

Etapele principale ale activității de inventariere 
sunt: 
1. Constituirea comisiei de inventariere
2. Stabilirea responsabilităților și termenele de 

efectuare a inventarierii
3. Realizarea inventarierii
4. Finalizarea inventarierii
5. Evaluarea și înregistrarea rezultatelor inventari-

erii.

Acțiunile necesare de întreprins în cadrul fiecărei etape se 
prezintă în continuare. 

5.3.1 Etapa 1. Constituirea comisiei de inventariere

   Responsabilitatea pentru efectua-
rea inventarierii îi revine conducăto-
rului entităţii juridice. Conducătorul 
entităţii numeşte prin Ordin (Dispozi-
ţie) membrii Comisiei pentru efectu-
area inventarierii. Modelul Ordinului 
de creare a Comisiei de inventariere 
se prezintă în Anexa 2 a prezentului 
Ghid. 

Comisia de inventariere se constituie din cel puţin 3 persoane: 
președinte și membri, cu excepția instituțiilor mici unde in-
ventarierea se poate efectua de o singură persoană. 

Inventarierea elementelor de activ și datorii poate fi efectua-
tă atât de către specialiștii entității, cât și pe bază de contrac-
te de prestări servicii. 

   În componenţa comisiei de inventa-
riere nu se includ gestionarii depozi-
telor supuse inventarierii şi contabilii 
care ţin evidenţa subdiviziunii respec-
tive, cu excepţia instituţiilor mici. 

Membrii comisiei de inventariere pot fi înlocuiți numai în 
baza Ordinului (Dispoziției), emis de conducătorul enti-
tății. Înainte de a începe inventarierea, membrilor comisiei 
li se înmânează contra semnătură Ordinul (Dispoziția), iar 
președintelui comisiei i se eliberează sigiliile pe care le păs-
trează pe toată durata inventarierii.

Membrii comisiei centrale și comisiei de inventariere poartă 
responsabilitate conform legislației pentru încălcarea regu-
lilor de efectuare a inventarierii (spre exemplu, pentru in-
troducerea premeditată a datelor incorecte privind soldurile 
efective ale activelor și datoriilor, în scopul tăinuirii lipsuri-
lor sau a plusurilor acestora).

5.3.2 Etapa 2. Stabilirea responsabilităților și 
termenelor de efectuare a inventarierii

Comisia de inventariere trebuie să activeze conform unui 
Program de activitate. 

Ce trebuie să includă Programul de activitate 
al Comisiei de inventariere?

De aceia înainte de începerea activității este elabo-
rat un Program al lucrărilor de inventariere în care 
se specifică: 
 › Comisia de inventariere
 › Responsabilitățile Comisiei
 › Locul unde se va desfășura inventarierea
 › Gestionarii de bunuri care vor fi inventariate
 › Documentația care este necesară de a fi evaluată
 › Termenul de realizare a inventarierii.

Pe toată durata inventarierii, programul și perioada efectuă-
rii inventarierii se afișează la un loc vizibil.
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Înainte de a începe inventarierea, pentru fiecare gestionar de 
bunuri se întocmește și se semnează o Declarație conform 
modelului din Anexa 2. Declarația se datează și se semnează 
de către gestionar și membrii comisiei de inventariere, care 
atestă că aceasta a fost datată și semnată în prezența sa (lor).

De asemenea, înainte de a începe inventarierea, Comisia:

 › identifică toate locurile de depozitare (încăperile), în care 
există bunuri supuse inventarierii;

 › organizează depozitarea bunurilor grupate pe sort și di-
mensiuni;

 › asigură închiderea și sigilarea căilor de acces ale tuturor 
subdiviziunilor în prezența gestionarului. 

5.3.3 Etapa 3. Realizarea inventarierii
În cadrul acestei etape are loc efectuarea nemijlocită a inven-
tarierii, care este o procedură complexă și vizează:

1. aprecierea denumirii, calității și cantității bunurilor 
2. efectuarea operațiunilor de numărare, cântărire, măsura-

re etc.
3. organizarea codificării bunurilor și întocmirea etichete-

lor de inventar
4. atribuirea numerelor de inventar pentru obiectele aflate 

în exploatare
5. întocmirea listelor de inventariere (procesului-ver-

bal) a bunurilor verificate
6. întocmirea registrelor de inventar.

În cadrul inventarierii, membrii comisiei:

 › stabilesc existența efectivă și reală a bunurilor
 › verifică integritatea bunurilor 
 › compară existența efectivă a bunurilor cu datele din re-

gistrele activelor și datoriilor din documentele contabile
 › stabilesc bunurile care parțial sau total și-au pierdut cali-

tatea inițială
 › constată ce categorii de bunuri sau care bunuri sunt neu-

tilizate în activitatea entității
 › verifică respectarea regulilor și condițiilor de păstrare a 

stocurilor, mijloacelor și documentelor bănești
 › verifică condițiile de întreținere și păstrare a mașinilor, 

utilajelor și a altor imobilizări corporale
 › constată creanțele compromise și datoriile cu termenul 

de prescripție expirat etc. 
 › examinează explicațiile primite în scris de la gestionari, la 

care s-au constatat lipsuri și/sau plusuri, bunuri deterio-
rate, precum și alte nereguli și/sau fraude, și prezintă pro-
puneri privind modul de compensare a lipsurilor depista-
te și prejudiciilor cauzate în urma deteriorării bunurilor

 › întreprind și alte acțiuni necesare în procesul de inven-
tariere. 

Rezultatele inventarierii se consemnează în procesul-verbal 
al inventarierii și formulare tip, stabilite de legislația în vi-
goare. 

5.3.4 Documentația de inventariere

Inventarierea bunurilor proprietate publică se înre-
gistrează în:
 › Listele de inventariere, conform Regulamentului 

privind inventarierea
 › Formularele-tip
 › Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii.

Unitățile de măsură incluse în aceste tipuri de documente 
trebuie să corespundă standardelor stabilite, conform Clasi-
ficatorului Republicii Moldova „Unități de măsură și calcul”, 
aprobat prin Hotărârea Moldova-Standard nr. 336-ST din 
03.10.1997.

Elementele de activ și datorii supuse inventarierii se înscriu 
în liste speciale (formulare-tip), prevăzute de legislația în 
vigoare, care sunt:

 › INV-1. Lista de inventariere a imobilizărilor;
 › INV-2. Lista de inventariere a stocurilor (cantitativ-valo-

rică);
 › INV-3. Lista de inventariere a stocurilor (valorică);
 › INV-4. Lista de inventariere a bunurilor transmise tem-

porar unor entități;
 › INV-5. Lista de inventariere a activelor în curs de execu-

ție;
 › INV-6. Lista de inventariere a animalelor înregistrate se-

parat;
 › INV-6.1 Lista de inventariere a animalelor înregistrate în 

grup;
 › INV-7. Proces-verbal de inventariere a mijloacelor și do-

cumentelor bănești;
 › INV-8. Lista de inventariere a formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special;
 › INV-10. Lista de inventariere a creanțelor și datoriilor.

În rezultatul constatării lipsurilor și plusurilor în baza liste-
lor de inventariere (INV-1, INV-2, INV-3, INV-4, INV-5, 
INV-6, INV-6.1, INV-7, INV-8, INV-10) se întocmește lis-
ta de inventariere INV-11. Registru de verificare a rezultate-
lor inventarierii, care servește ca document contabil obliga-
toriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii, elementelor 
de activ și datorii grupate în funcție de natura lor
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În afară de Listele indicate mai sus, pentru derularea adecva-
tă a procesului de inventariere, se mai utilizează: 

 › formularul–tip al Extrasului de cont și modul prezentării 
acestuia, care servește ca document pentru confirmarea 
soldurilor efective ale creanțelor și datorilor înregistrate 
în contabilitatea unității respective;

 › Formule-model pentru calcularea suprafeței și a volumu-
lui.

Formularele listelor de inventariere sunt standard, dar ele 
pot fi adaptate la cerințele fiecărei entități. Unele modele ale 
formularelor tip utilizate în procesul de inventariere, rele-
vante activității autorităților publice locale, sunt prezentate 
în Anexa 2 a prezentului Ghid. 

   Listele de inventariere se comple-
tează manual, citeţ (cu cerneală sau 
pix) sau computerizat.

În listele de inventariere nu se admit corectări sau ștersături, 
rânduri necompletate. Rândurile necompletate ale listelor 
de inventariere se barea ză. Erorile pot fi corectate doar în 
cazul semnării listelor de inventariere de către toți membrii 
comisiei și gestionari, prin anularea informației incorecte și 
înscrierea informației corecte. 

Se interzice de a introduce în listele de inventariere date din 
spusele gestionarilor sau conform datelor contabile, fără ve-
rificarea existenței efective a elementelor de activ și datorii.

Listele de inventariere se întocmesc pe subdiviziuni și bu-
nuri în două exemplare, un exemplar pentru gestionar, al 
doilea exemplar pentru comisia de inventariere și se sem-
nează pe fiecare filă de membrii comisiei de inventariere și 
de gestionar. În cazul predării-primirii subdiviziunii, listele 
de inventariere se întocmesc în trei exemplare, din care: un 
exemplar pentru gestionarul care predă subdiviziunea, al 
doilea pentru gestionarul care primește subdiviziunea și al 
treilea exemplar pentru comisia de inventariere.

Proprietarul bunurilor urmează să confirme în termen de 
până la 5 zile lucrătoare din data recepționării listei de in-
ventariere exactitatea datelor. Neconfirmarea datelor presu-
pune recunoașterea exactității acestora înscrise în listele de 
inventariere, iar în caz de diferențe, entitatea clarifică dife-
rențele și comunică constatările entității în gestiunea căreia 
se află bunurile. 

Pentru bunurile, la care comisiile de inventariere au consta-
tat defecte se întocmesc liste de inventariere separate.

Bunurile, care se află la păstrare în depozitele altor entități 
sau care au fost transmise spre prelucrare, se trec în lista de 
inventariere „lista de inventariere a bunurilor transmise 

temporar unor entităţi” (Anexa 7 la Regulament) în baza do-
cumentelor primare ce confirmă predarea acestor bunuri. În 
termen de până la 3 zile lucrătoare după finisarea inventari-
erii, aceste liste se remit entităților cărora au fost transmise 
bunurile. La primirea de la entitatea în subdiviziunea căreia 
bunurile se află la păstrare sau la prelucrare, a copiilor listelor 
de inventariere, contabilitatea, în termen de 5 zile lucrătoare 
din data recepționării listelor de inventariere, compară date-
le din aceste liste cu cele din documentele primare, aferente 
transmiterii bunurilor la păstrare sau prelucrare.

5.3.5 Etapa 4. Finalizarea inventarierii

Cînd se finalizează lucrările de inventariere?

După realizarea lucrărilor de inventariere, Comisia 
de inventariere întocmește procesul-verbal privind 
rezultatele inventarierii, care trebuie să conțină cel 
puțin următoarele elemente:
 › data întocmirii;
 › numele și prenumele membrilor comisiei de in-

ventariere;
 › numărul și data ordinului (dispoziției) de insti-

tuire a comisiei de inventariere;
 › subdiviziunea supusă inventarierii, data începe-

rii și finalizării inventarierii;
 › rezultatele inventarierii;
 › propunerile comisiei de inventariere privind 

compensarea plusurilor și lipsurilor constatate și 
persoanele responsabile;

 › valoarea bunurilor depreciate, fără mișcare, cu 
mișcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asi-
gurată și propuneri de măsuri în vederea reinte-
grării lor în circuitul economic;

 › propunerile privind scoaterea din uz a bunuri-
lor, trecerea dintr-o categorie în alta;

 › constatările privind păstrarea, depozitarea, con-
servarea, asigurarea integrității bunurilor din 
subdiviziune;

 › alte aspecte legate de activitatea subdiviziunii 
supuse inventarierii.

După întocmirea și semnarea procesului-verbal toate do-
cumentele (listele de inventariere, calculele etc.) și pro-
cesul-verbal privind rezultatele inventarierii se transmit 
pentru examinare comisiei Consiliului local, după caz, sau 
conducătorului autorității publice locale.
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Cu avizul contabilului-șef și al serviciului juridic, după caz, în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare, conducătorul entității ia 
decizia referitor la rezultatele inventarierii. Rezultatele inven-
tarierii vor fi înregistrate atât în evidența tehnico-operativă, 
cât și în contabilitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare 
de la data luării deciziei privind rezultatele inventarierii.

5.3.6 Etapa 5. Controlul și înregistrarea rezultatelor 
inventarierii

În cazul înregistrării plusurilor sau lipsurilor de bilanț se 
efectuează evaluarea și realizarea unor acțiuni de remediere. 
Plusurile constatate cu ocazia inventarierii se evaluează: bu-
nuri imobile și alte active curente – la valoarea justă la data 
constatării, iar creanțele, datoriile, mijloacele și documen-
tele bănești – la valoarea nominală. Lipsurile se evaluează 
la valoarea de bilanț la momentul constatării acestora sau la 
valoarea nominală, sau de către comisia de inventariere sau 
experți independenți.

Se permite compensarea reciprocă a plusurilor cu lipsuri 
pentru aceeași perioadă de gestiune, același gestionar, ace-
eași subdiviziune și la aceeași denumire, și în cazul când se 
transmit bunuri de la un gestionar la altul, fără întocmirea 
documentelor primare. Pentru efectuarea compensărilor re-
ciproce pentru cantități egale între plusuri și lipsuri, persoa-
nele responsabile prezintă comisiei de inventariere explicații 
detaliate privind cauzele resortului bunurilor. Comisia de 
inventariere prezintă propuneri privind posibilitatea efectu-
ării compensării reciproce. Decizia definitivă o ia conducă-
torul entității în baza propunerilor prezentate.

Deciziile aprobate își au reflectare cantitativă și valorică în 
evidența contabilă în mod obligator. 

Valoarea bunurilor constatate deteriorate cu ocazia inven-
tarierii se recuperează de către persoanele vinovate, în con-
formitate cu prevederile Codului muncii. Valoarea de recu-
perare se determină de o comisie formată din specialiști în 
domeniul respectiv sau de către entități specializate. 

Bunurile lipsă pot fi recuperate de la persoanele vinovate 
și sub formă de alte bunuri similare (la aceeași valoare), cu 
acordul conducătorului entității. Recuperarea benevolă a 
prejudiciului material se efectuează în baza acordului dintre 
entitate și persoana vinovată. În acest caz, entitatea va emi-
te Acordul de recuperare, iar persoana vinovată va prezenta 
Angajamentul de plată. Conținutul acordului este în formă 
liberă cu respectarea unor elemente minime stabilite de Re-
gulamentul privind inventarierea. 

5 . 4  p a r t i c u l a r i t ă ţ i  a l e  i n v e n t a r i e r i i  u n o r 
b u n u r i  p r o p r i e t a t e  p u b l i c ă

Care este specificul inventarierii unor 
bunurilor imobile cu caracter special?

Inventarierea bunurilor imobile se efectuează prin 
verificarea:
 › dreptului de proprietate sau de utilizare a em-

blemelor comerciale și mărcilor de deservire, 
licențelor, desenelor și mostrelor industriale, 
drepturilor de autor, 

 › dreptului de proprietate și apartenența bunu-
rilor prin identificarea titlurilor de proprietate, 
pașapoartelor tehnice, a dosarului și schițelor de 
amplasare a acestora, documentelor primare de 
intrare și altor documente;

 › documentelor primare de predare-primire (aren-
dă, locațiune) și/sau în folosință temporară.

   La inventarierea bunurilor imobile, 
comisia de inventariere efectuează 
controlul efectiv al acestora şi le 
înscrie în lista de inventariere inv-1 
„lista de inventariere a imobilizărilor”.

Bunurile imobile care în perioada inventarierii se află în afa-
ra entității (mijloacele de transport, aparatele și instalațiile 
de măsurare, control și reglare, mijloacele de transport trans-
mise persoanelor terțe spre reparație etc.) se supun inven-
tarierii conform documentelor primare și altor documente, 
care atestă lipsa lor la entitate.

Construcțiile și echipamentele speciale (rețelele de energie 
electrică, termică, gaze, apă și canalizare, telecomunicații, 
căi ferate etc.) se supun inventarierii potrivit procedurii de-
scrise mai sus și altor reguli specifice anumitor ramuri ale 
economiei naționale.

   construcţiile în curs de execuţie, 
lucrările de proiectare-cercetare la 
construcţiile în curs de execuţie, pre-
cum şi lucrările de reparaţie sistate, 
se înscriu în listele de inventariere, 
menţionându-se cauzele sistării şi 
persoana care a aprobat sistarea 
lucrărilor. 
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   Construcţiile capitale în curs de 
execuţie se înscriu în lista de inven-
tariere separată „lista de inventariere 
a activelor în curs de execuţie”. 

Bunurile care nu sunt utilizate din diferite motive și/sau care 
nu se supun restabilirii se includ într-o listă de inventariere 
separată cu indicarea motivelor care au cauzat neutilizarea 
lor (deteriorarea, uzura completă etc.) și se transmit comisiei 
centrale, după caz, sau conducătorului entității, cu înaintarea 
propunerilor privind vânzarea, casarea sau reutilarea acestora.

Inventarierea stocurilor de bunuri se efectuează la locurile 
de păstrare (depozite, magazine, secții). Stocurile eterogene 
se supun inventarierii prin numărare, cântărire sau determi-
nare a volumului. Lichidele al căror volum efectiv nu poate 
fi determinat prin transvazare sau măsurare se stabilește în 
funcție de dimensiunile vaselor de păstrare, densitate, com-
poziție etc. și se verifică prin scoatere de probe din vase; prin 
măsurare sau probe de laborator atunci când se constată 
densitatea, compoziția și alte caracteristici ale lichidelor.

Stocurile (ciment, nisip, pietriș, oțel, beton, produse de ca-
rieră și balastieră, alte materiale și produse de construcție 
etc.), a căror inventariere prin cântărire și măsurare necesită 
cheltuieli considerabile sau duce la degradarea stocurilor, 
pot fi supuse inventarierii pe bază de calcule tehnice sau ma-
tematice. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, care se 
află în exploatare, se supun inventarierii la locul exploatării 
și se trec în lista de inventariere separată, cu specificarea per-
soanelor responsabile de exploatarea și păstrarea acestora.

   Inventarierea lucrărilor de moder-
nizare nefinalizate sau de reparaţii ale 
clădirilor, instalaţiilor, maşinilor, uti-
lajelor şi ale altor bunuri se face prin 
verificarea la faţa locului a stadiului 
de executare a lucrărilor. Astfel de 
lucrări se înscriu într-o listă de inven-
tariere distinctă inv-5 „lista de inven-
tariere a producţiei în curs de execuţie”, 
separat pentru fiecare secţie (sector, 
subdiviziune).

Mijloacele bănești în moneda națională și valută străină din 
casieria entității se supun inventarierii după înregistrarea 
tuturor operațiunilor de încasări și plăți și se verifică nume-
rarul efectiv de mijloace bănești și alte documente bănești 
existente în casierie. Inventarierea numerarului mijloacelor 
bănești poate fi efectuată inopinat.

Pentru titlurile de valoare și formularele tipizate de docu-
mente primare cu regim special în lista de inventariere se 
înscriu primul și ultimul număr al setului respectiv. 

Inventarierea mijloacelor bănești în conturile curente în mo-
neda națională și valută străină se efectuează prin confrun-
tarea soldurilor din extrasele de cont emise de instituțiile 
financiare cu cele din contabilitate.

Inventarierea formularelor tipizate de documente primare 
cu regim special se efectuează în conformitate cu Instrucți-
unea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea for-
mularelor tipizate de documente primare cu regim special, 
Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998. 

5 . 5  e v a l u a r e a  b u n u r i l o r  p r o p r i e t a t e 
p u b l i c ă

5.5.1 Cerințe generale privind evaluarea bunurilor 
proprietate publică

Potrivit art. 1 din Legea nr. 989 din 18.04.2002 cu privire 
la activitatea de evaluare, evaluarea este procesul de deter-
minare a valorii obiectului evaluării la o dată concretă, ți-
nându-se cont de factorii fizici, economici, sociali și de altă 
natură, care influențează valoarea.

Evaluării se supun următoarele obiecte (art. 3 din 
Legea 989):
 › bunurile mobile, bunurile imobile și drepturile 

asupra lor;
 › activele nemateriale - drepturile asupra obiectelor 

proprietății industriale, drepturile de autor, drep-
turile asupra resurselor naturale etc.;

 › întreprinderile în calitate de complexe patrimo-
niale;

 › valorile mobiliare, obligațiile debitoare și credi-
toare;

 › lucrările și serviciile, informația;
 › alte obiecte.

Subiecți ai activității de evaluare sunt, pe de o parte, eva-
luatorii și întreprinderile de evaluare a căror activitate este 
reglementată de prezenta lege, pe de altă parte, beneficiarii 
serviciilor de evaluare, inclusiv statul, autoritățile publice 
(centrale, locale). 
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Evaluator poate fi o persoană fizică cu o reputație bună, cu 
studii superioare corespunzătoare, titular al certificatului de 
calificare al evaluatorului, care posedă o experiență de mun-
că suficientă în domeniul evaluării, un înalt nivel profesio-
nal și competența necesară pentru desfășurarea activității de 
evaluare. 

Evaluarea bunurilor imobile se efectuează de către întreprin-
derile de evaluare care posedă licență eliberată în confor-
mitate cu Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind licențierea 
unor genuri de activitate.

   Evaluarea poate fi benevolă şi/sau 
obligatorie. 

Evaluarea benevolă este efectuată din inițiativa beneficiaru-
lui. 

Evaluarea obligatorie se efectuează din inițiativa autorități-
lor administrației publice centrale și locale, precum și în alte 
cazuri. 

Evaluarea obligatorie se efectuează în cazul:

 › privatizării sau altui mod de înstrăinare a obiectelor eva-
luării (sechestru, inclusiv în urma insolvabilității proprie-
tarului obiectului etc.);

 › transmiterii dreptului de folosință asupra obiectelor pro-
prietate publică a statului sau dării în arendă a acestora;

 › transmiterii obiectelor evaluării în administrare fiducia-
ră;

 › exproprierii obiectelor evaluării pentru cauză de utilitate 
publică;

 › impozitării bunurilor și încasării forțate a impozitelor;
 › reorganizării și lichidării întreprinderilor de stat, munici-

pale, precum și a întreprinderilor insolvabile, indiferent 
de tipul de proprietate;

 › depunerii în gaj a obiectelor proprietate publică a statului 
sau proprietate publică a unităților administrativ-terito-
riale;

 › transmiterii obiectelor evaluării în calitate de contribuție 
în capitalul social al întreprinderilor;

 › utilizării obiectelor de proprietate intelectuală create din 
contul mijloacelor bugetare și introduse în circuitul eco-
nomic de către agenții economici, indiferent de tipul lor 
de proprietate;

 › introducerii obiectelor de proprietate intelectuală în cir-
cuitul economic al întreprinderilor cu tip de proprietate 
preponderent de stat;

 › altor situații.

Astfel, evaluarea este necesară în cazul privatizării construc-
țiilor nefinalizate (art. 51 din Legea nr. 121 din 04.05.2007 
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice), 
atât în cazul vânzării acestora la licitație, cât și în cazul in-
cluderii valorii acestora în capitalul social al unei societăți 
comerciale, cu majorarea corespunzătoare a cotei-părți a 
proprietății publice a statului sau a UAT, după caz. 

În cazul privatizării încăperilor nelocuibile proprietate pu-
blică, date în locațiune, prețul inițial de privatizare a acesto-
ra se determină în funcție de valoarea lor de piață, stabilită 
în raportul de evaluare întocmit de evaluator (art. 50(1)(2) 
din Legea 121 privind administrarea și deetatizarea proprie-
tății publice).

În cazul privatizării bunurile proprietate publică în bază de 
proiecte individuale, autoritățile administrației publice cen-
trale sau locale au obligația de a stabili valoarea patrimoniu-
lui (alin.(3) lit. b) art. 44 din Legea 121 privind adminis-
trarea și deetatizarea proprietății publice) supus privatizării 
prin concurs investițional. 

La privatizarea prin concurs comercial sau concurs investiți-
onal a întreprinderilor de stat/municipale, ca și complexe pa-
trimoniale unice, a părților sociale și a complexelor de bunuri 
imobile, dosarul bunului supus privatizării va include în mod 
obligatoriu un Raport de evaluare, întocmit de către experți li-
cențiați în domeniu și extrase din Registrul bunurilor imobile. 

Evaluarea bunurilor proprietate publică a statului sau a UAT 
pentru a stabili prețul inițial al acestora este absolut necesară 
în cazul privatizării lor prin intermediul licitațiilor cu striga-
re, dar și în cazul licitațiilor cu reducere. 

Legea 121 (art. 43) prevede posibilitatea privatizării bu-
nurilor proprietate publică și fără anunțul prețului inițial, 
precum și privatizarea cu titlu gratuit, însă așa ceva poate 
avea loc doar în anumite circumstanțe și numai în cazurile 
stabilite de Guvern (de exemplu, în cazul pachetelor de acți-
uni expuse de cel puțin 6 ori la privatizare și nevândute etc.). 

Absolut în toate cazurile, prețul bunului supus privatizării 
se stabilește de către vânzător în conformitate cu Legea 121 
și legislația privind activitatea de evaluare (de către autorita-
tea publică centrală sau locală competentă, de regulă, în baza 
unui Raport de evaluare; art. 34, 50 din Legea 121).

O situație aparte o constituie cazul în care are loc privatiza-
rea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau obiectelor 

private. Prețul de vânzare al acestor terenuri de vânzare este 
stabilit de către autoritatea publică centrală competentă (în 
cazul terenurilor aferente proprietate de stat) sau locală (în ca-
zul terenurilor aferente proprietate a UAT) în baza tarifelor 
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și coeficienților de reducere/majorare a prețului de vânzare a 
acestei categorii de terenuri, stabiliți în mod imperativ (preț 
de stat) în anexa la Legea nr. 1308 din 25.07.1997 privind 
prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pămân-
tului și Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea 
terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1428 din 16.12.2008 (anexa nr. 2: Borderoul de calcul 
al prețului de vânzare-cumpărare a terenului aferent și anexa 
nr. 4: Coeficienții aplicați la calcularea prețului de vânzare a 
terenurilor aferente, în funcție de amplasarea și amenajarea 
lor inginerească din Regulamentul 1428). 

   Borderoul de calcul al preţului de 
vânzare-cumpărare a terenului aferent 
este parte integrantă a contractului 
de vânzare-cumpărare a terenului 
respectiv. lipsa borderoului de calcul, 
calcularea şi indicarea eronată a pre-
ţului de vânzare-cumpărare a terenu-
lui aferent în borderou face ca con-
tractul de vânzare a terenului aferent să 
fie lovit de nulitate absolută.

Se interzice aplicarea coeficienților de reducere a prețului 
normativ de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate 
publică (de stat sau a UAT; destinate construcțiilor sau cu 
destinație agricolă) în cazul expunerii acestora spre vânza-
re în cadrul licitațiilor publice cu strigare sau cu reducere. 
În asemenea situații, prețul de expunere (prețul inițial) de 
vânzare-cumpărare a terenurilor în toate cazurile trebuie să 
fie mai mare decât prețul normativ al pământului, calculat 
conform tarifelor din anexa la Legea privind prețul norma-
tiv și modul de vânzare-cumpărare a pământului (nr. 1308 
25.07.1997 cu amendamentele ulterioare). Mai mult ca atât, 
în cazul licitațiilor cu reducere, prețul final de vânzare-cum-
părare al terenului nu poate fi mai jos (mai mic) decât prețul 
normativ calculat conform tarifelor din Legea 1308. 

5.5.2 Evaluarea bunurilor imobile în scopul 
impozitării

Includerea în circuitul civil a bunurilor imobile, inclusiv 
a bunurilor imobile din domeniul privat al statului sau al 
UAT, solicită estimarea valorii lor. Această cerință este pre-
văzută în art. 23 din Legea cadastrului bunurilor imobile, 
potrivit căruia, Registrul bunurilor imobile se completează 
cu un nou capitol, privind estimarea costului bunului imobil 
în scopul impozitării, care se inserează în dosarul cadastral. 

Înscrierile în acest capitolul se efectuează și se radiază con-
form actelor normative privind evaluarea, și vizează astfel de 
date precum:

 › factorii fizici care influențează valoarea bunului imobil;
 › valoarea estimată a bunului imobil;
 › data ultimei estimări;
 › sursa de obținere a informației privind valoarea bunului 

imobil;
 › data introducerii înscrierii.

Evaluarea acestor categorii de bunuri imobile se realizează 
în conformitate cu Legea nr. 989 din 18.04.2002 cu privi-
re la activitatea de evaluare, Legea contabilității nr. 113 din 
27.04.2007, Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor 
imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 1303 din 24.11.2004, Hotărârea Guvernului 
nr. 670 din 09.06.2003 despre aprobarea Programului de 
măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a 
bunurilor imobile în scopul impozitării, Hotărârea Guver-
nului nr. 597 din 13.05.2008 cu privire la inventarierea și 
reevaluarea rețelelor de gaze, proprietate publică și alte acte 
normative. 

5.5.3 Evaluarea masivă a bunurilor imobile 
Conform prevederilor Codului fiscal al RM, Titlul VI „Im-
pozitul pe bunurile imobiliare” nr. 1055 din 16.06.2000, în-
cepând cu 01.01.2004, baza impozabilă a bunurilor imobile 
este calculată în temeiul valorii de piață a acestora. 

Evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impo-
zitării se efectuează în temeiul art. 279 din Titlul VI al Co-
dului fiscal de către oficiile teritoriale responsabile de lucrări 
cadastrale din cadrul Agenției Servicii Publice pe calea eva-
luării masive. 

Finanțarea lucrărilor de evaluare a bunurilor imobile în sco-
pul impozitării se efectuează din bugetul de stat. Evaluarea 
cadastrală a bunurilor imobile în scopul impozitării este 
prerogativa exclusivă a oficiilor teritoriale responsabile de 
lucrări cadastrale din cadrul Agenției Servicii Publice. 

La estimarea valorii obiectelor evaluării se aplică următoa-
rele metode:

 › metoda analizei comparative a vânzărilor, care se bazea-
ză pe estimarea valorii obiectului prin compararea lui cu 
alte obiecte similare, vândute sau propuse spre vânzare;

 › metoda veniturilor, care se bazează pe estimarea viitoa-
relor venituri și cheltuieli, legate de utilizarea obiectului 
evaluării;

 › metoda cheltuielilor, care se bazează pe estimarea cheltu-
ielilor pentru crearea unui obiect analogic celui de evalu-
at sau a cheltuielilor pentru înlocuirea obiectului supus 
evaluării.
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Metoda evaluării individuale a bunurilor imobile poate fi 
aplicată în baza deciziei instanței judecătorești.  

Pentru evaluarea permanentă a bunurilor imobile, în peri-
oada anilor 2002-2008 a fost creat sistemul automatizat 
de evaluare în masă. Informațiile privind bunurile imobile, 
necesare pentru efectuarea evaluării masive, se acumulează 
în baza de date a cadastrului bunurilor imobile. Rezultatele 
evaluării, efectuate în scopul impozitării, se aduc la cunoș-
tința proprietarilor bunurilor imobile de către oficiile teri-
toriale responsabile de lucrări cadastrale din cadrul Agenției 
Servicii Publice. În cazul dezacordului cu privire la mărimea 
valorii estimate a obiectului, proprietarul acestuia este în 
drept să-și expună obiecțiile în fața structurilor oficiale res-
ponsabile în termen de o lună de la data primirii notificării 
respective.

Evaluarea în masă pentru impozitare a fost efectuată etapizat 
pentru diferite categorii de bunuri imobile, în concordanță 
cu prevederile Programului de stat. Potrivit Legii 989 (art.7) 
și Hotărârii Guvernului nr. 670 din 09.06.2003 „Despre 
aprobarea Programului de măsuri privind implementarea 
noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul im-
pozitării”, sistemul de evaluare urma a fi implementat pe mă-
sura finalizării înregistrării bunurilor imobile, fiind evaluate 
toate categoriile de bunuri imobile de pe teritoriul țării, prin 
determinarea valorii de piață, care este utilizată la calcularea 
bazei impozabile a bunurilor imobile. 

În mare parte, obiectivele Programului de stat din 
09.06.2003 privind evaluarea bunurilor imobile în scopul 
impozitării n-au fost realizate, de aceea acest aspect urmează 
încă a fi abordat în alte programe de stat. 

5.5.4 Reevaluarea proprietăților imobiliare
Sistemul de impozitate a bunurilor imobile se realizează, 
de regulă, în aproximativ 2 - 3 ani, începând cu anul exe-
cutării lucrărilor de evaluare în masă. Prin urmare, valoarea 
estimată a proprietății imobiliare pentru impozitare reflectă 
nivelul prețului pieței de la data evaluării. În timp, însă, pre-
țul de piață al bunurilor imobile crește sau descrește. Ca o 
consecință a modificării prețurilor este necesară reevaluarea 
bunurilor imobile. 

Reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării trebuie 
efectuată o dată la trei ani.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare reevalua-
rea bunurilor imobile respectă aceleași reguli ca și evaluarea. 

Efectuarea evaluării/reevaluării se finalizează cu întocmirea 
în mod obligatoriu a raportului de evaluare. De regulă, în 
raportul de evaluare/reevaluare se indică:

 › data întocmirii raportului;
 › scopul evaluării;
 › numele, prenumele (denumirea) beneficiarului și datele 

de identificare ale acestuia; 
 › denumirea întreprinderii de evaluare și datele de identifi-

care ale acesteia;
 › descrierea obiectului evaluării și datele privind proprie-

tarul acestuia;
 › data la care a fost estimată valoarea;
 › tipul și definiția valorii estimate, care explică sensul no-

țiunii utilizate;
 › lista standardelor, metodelor, datelor inițiale (cu indica-

rea sursei de obținere a acestora) utilizate pentru evalua-
re, precum și ipotezele de bază;

 › etapele evaluării și temeiul determinării valorii recoman-
date a obiectului evaluării, factorii restrictivi și domeniul 
aplicării valorii estimate.

La raport se anexează:

 › copiile de pe actele care acordă dreptul de prestare a ser-
viciilor de evaluare (licența întreprinderii, certificatul de 
calificare al evaluatorului care a efectuat evaluarea);

 › copiile de pe actele, utilizate de evaluator, în baza cărora 
au fost determinate caracteristicile calitative și cantitative 
ale obiectului evaluării.

Raportul trebuie să fie semnat de evaluator, de conducătorul 
întreprinderii de evaluare și legalizat cu ștampila întreprin-
derii. Întreprinderea de evaluare păstrează câte un exemplar 
al rapoartelor de evaluare timp de 5 ani. Evaluatorul poartă 
răspundere contravențională sau penală pentru falsificarea 
rezultatelor evaluării, nerespectarea principiilor de indepen-
dență, de conștiinciozitate și de confidențialitate ale evaluă-
rii. În cazul depistării încălcărilor menționate și cauzării de 
prejudicii beneficiarului, evaluatorul este obligat să le repare 
conform legislației.
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6 . 1  p r e v e d e r i  l e g a l e

Evidența patrimoniu public al unităților administrativ-te-
ritoriale se ține în Registrul patrimoniului public, care este 
un sistem de colectare, păstrare și prelucrare a informației 
cu caracter juridic și financiar din domeniu. În Registrul pa-
trimoniului public se includ informații despre valoarea de 
bilanț a patrimoniului public, precum și despre modalitățile 
și rezultatele utilizării acestui patrimoniu. 

Prevederile legale care reglementează modul în care autori-
tățile publice, inclusiv locale, să deţină şi să ducă evidenţa 

patrimoniului public în Registrul patrimoniului public, sunt: 

 › Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 70-73, art. 314;

 › Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății 
publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, publicat în Moni-
torul Oficial nr. 90-93, art. 401 din 29.06.2007, în speță 
art. 9, alin (2), lit. i);

 › Hotărârea Guvernului cu privire la Registrul patrimoniu-
lui public nr. 675 din 06.06.2008, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 106, art. 690 din 17.06.2008.

Registrul patrimoniului public al Republicii Moldova este 
ținut de Agenția Proprietății Publice în modul stabilit de:

 › Legea nr.121 din 4 mai 2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice și 

 › Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului pu-
blic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675 din 
06.06.2008. 

Agenția Proprietății Publice întocmește anual balanța patri-
moniului public al Republicii Moldova, conform situației 
de la 1 ianuarie al anului curent și al celui precedent. Balanța 
patrimoniului public al Republicii Moldova conține urmă-
toarele informații:

 › balanța patrimoniului de stat în întregime pe țară și în 
fiecare ramură a economiei naționale în parte, în compa-
rație cu anul precedent;

 › balanța patrimoniului unităților administrativ-teritoriale 
în întregime pe țară și în fiecare unitate administrativ-te-
ritorială de nivelul al doilea, în comparație cu anul pre-
cedent;

 › date analitice privind modalitățile și eficiența utilizării 
patrimoniului public în anul de gestiune, în comparație 
cu anul precedent.

Autorităţile publice centrale şi locale sunt obligate să pre-

zinte Agenţiei proprietăţii publice rapoarte privind valoarea 

de bilanţ a patrimoniului public, modalitățile și rezultatele 
folosirii lui, potrivit situației de la 1 ianuarie al fiecărui an. 
Astfel, drept surse principale de informație pentru ținerea 
Registrului patrimoniului public servesc dările de seamă 
privind patrimoniul public, întocmite de către autoritățile 
publice (cel puțin până la data de 31 martie a fiecărui an) și 
înaintate Agenției proprietății publice o dată pe an, până la 

15 aprilie.

Unitățile administrativ-teritoriale de nivel întâi prezintă 
dările de seamă la cele de nivelul doi, iar autoritățile de nive-
lul doi prezintă dările de seamă privind patrimoniul public 
Agenției proprietății publice. 

EvidEnŢA PATRIMONIUlUI  
PUBlIC îN REGISTRUl 
PATRIMONIUlUI PUBlIC 06
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6 . 2  t i p u l  d e  s u b r e g i s t r e  ș i  î n s c r i e r i  î n 
r e g i s t r u l  p a t r i m o n i u l u i  p u b l i c

Registrul patrimoniului public se divizează în următoarele 
subregistre:

 › Subregistrul patrimoniului instituțiilor publice;
 › Subregistrul patrimoniului întreprinderilor municipale;
 › Subregistrul acțiunilor (cotelor sociale) proprietate pu-

blică;
 › Subregistrul bunurilor domeniului public date în admi-

nistrare economică societăților comerciale;
 › Subregistrul parteneriatelor public-private;
 › Subregistrul patrimoniului public dat în administrare 

fiduciară;
 › Subregistrul bunurilor imobile proprietate publică a 

UAT.

Registrul patrimoniului public reflectă, conform situației de 
la 1 ianuarie al anului de gestiune,  caracterul și valoarea de 
bilanț:

 › a patrimoniului autorităților publice; 
 › a patrimoniului public dat în administrare economică 

societăților comerciale;
 › a patrimoniului întreprinderilor de stat și municipale, 

instituțiilor publice, societăților comerciale cu capital 
public și public-privat; 

al organizațiilor care dispun de un astfel de patrimoniu, al 
autorităților publice și al unităților administrativ-teritoriale.

De asemenea, Registrul patrimoniului public conține: 

 › date cu privire la acțiunile (cotele sociale) publice deținu-
te în capitalul social al societăților comerciale;

 › date despre obiectul contractelor de parteneriat pu-
blic-privat;

 › date despre bunurile imobile proprietate publică a UAT.

6 . 3 .  a t r i b u ţ i i l e  a u t o r i t ă ţ i l o r  p u b l i c e 
l o c a l e

În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2), lit. k) al Legii 
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 
121-XVI din 04.05.2007, autoritățile publice locale trebu-
ie să prezinte dările de seamă privind patrimoniului public 
Agenției proprietății publice în modul stabilit de Regula-
mentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 675 din 06.06.2008. 

Dările de seamă se prezintă cu o scrisoare de însoțire. Da-
rea de seamă și scrisoarea de însoțire trebuie să fie semnate 
și legalizate cu ștampila autorității care prezintă informația. 
În cazul în care informația prezentată ocupă mai multe file, 
acestea vor fi cusute, iar verso ultimei file va fi semnat și lega-
lizat cu ștampila autorității respective.

Totodată, autoritățile publice locale sunt obligate:

 › să asigure autenticitatea datelor prezentate pentru înre-
gistrare și actualizarea acestora în modul stabilit de legis-
lație;

 › să prezinte informația concretizată sau suplimentară des-
pre obiectul supus înregistrării în termen de 10 zile lucră-
toare de la data solicitării;

 › să prezinte copiile documentelor confirmative privind 
crearea, reorganizarea, modificarea capitalului social sau 
lichidarea obiectului.

Autoritatea publică locală prezintă, la cerere, autorităților 
publice competente informații din Registrul patrimoniului 
public, cu titlu gratuit. 

6 . 4  p r o c e d u r a  d e  e v i d e n ţ ă  a  p a t r i m o n i u l u i 
p u b l i c  î n  r p p

În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2), lit. i) al Le-
gii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 
nr. 121-XVI din 04.05.2007, în competența autorităților 
publice locale intră ținerea evidenței patrimoniului unității 
administrativ-teritoriale, a contractelor de locațiune/aren-
dă, comodat, concesiune și de administrare fiduciară. Astfel, 
fiecare autoritate publică locală urmează să țină Registrul 
patrimoniului public din administrare în formă manuală 
și electronică. În cazul în care datele din forma manuală a 
Registrului diferă de cele în formă electronică, se consideră 
autentice datele din Registrul ținut în forma manuală.

Modelele formelor de evidență a patrimoniului public sunt 
stabilite prin Hotărârea Guvernului cu privire la Registrul 
patrimoniului public nr. 675 din 06.06.2008 și sunt prezen-
tate în Anexele nr. 1-7 ale Regulamentului. Modelele fișe-
lor de înregistrare sunt prezentate în Anexa 3 a prezentului 
Ghid. 



69Evidenţa patrimoniului public în Registrul patrimoniului public

Ce fel de înscrieri se fac în Registrul 
patrimoniului public?

În Registrul patrimoniului public se înscriu: 
 › date privind valoarea de bilanț a patrimoniului 

întreprinderilor de stat și municipale,
 › date privind valoarea de bilanț a patrimoniului 

instituțiilor publice;
 › date cu privire la acțiunile (cotele sociale) publi-

ce deținute în capitalul social al societăților co-
merciale și privind capitalul propriu al societăți-
lor comerciale cu capital public și public-privat;

 › date privind patrimoniul public dat în adminis-
trare economică societăților comerciale 

 › date despre obiectul contractelor de parteneriat 
public-privat

 › date despre bunurile imobile proprietate publică 
a UAT.

Fiecare din datele menționate mai sus se înscriu în subregis-
tre speciale. Denumirea și tipul de subregistre necesare de 
deschis și de ținut pentru evidența patrimoniului public se 
prezintă în Capitolul 7.2 al prezentului Ghid. 

Înscrierile în subregistre se fac de către registratori. Registra-
torii și persoana împuternicită să exercite controlul intern 
asupra ținerii Registrului patrimoniului public se numesc 
prin dispoziția primarului. 

Completarea manuală a Registrului patrimoniului public se 
efectuează prin înscrieri în cărțile pentru înregistrare, filele 
cărora trebuie să fie șnuruite și numerotate. 

Numărul de file se indică pe ultima pagină și se autentifică de 
persoana abilitată cu exercitarea controlului intern, desem-
nată prin dispoziția primarului. Persoana abilitată în acest 
sens autentifică înscrierile în Registrul patrimoniului public, 
prin aplicarea semnelor de control: semnătura și ștampila. 

Se interzice înlocuirea filelor din cărți prin extragerea lor și 
lipirea unor file noi.

Fiecare carte cuprinde, în mod obligatoriu, denumirea Re-
gistrului și subregistrului, denumirea deținătorului Regis-
trului, a persoanei care exercită controlul asupra ținerii lui, 
numele și prenumele registratorului, numărul cărții, terme-
nele de ținere și păstrare a cărții.

În subregistrul respectiv fiecare obiect al evidenței și infor-
mația cu privire la acesta se înscriu pe o filă aparte a cărții. 
Înscrierile se efectuează în ordine cronologică, conform 
intrării documentelor de confirmare, prevăzute de actele 
normative. Se interzice înregistrarea repetată a obiectului în 
Registru sau înscrierea repetată a datelor despre acesta.

Înscrierile în cărți se efectuează astfel încât să fie eliminată 
posibilitatea radierii (ștergerii, distrugerii) lor prin metode 
mecanice, chimice sau în alt mod, fără ca să rămână semne 
vizibile ale radierii.

Înscrierile trebuie făcute citeț și clar, fără prescurtări, pentru 
a se evita diferite interpretări. Denumirea fiecărui obiect al 
evidenței, în toate cazurile, va fi înscrisă în formă completă, 
potrivit certificatului înregistrării de stat. Spațiile libere din 
rândurile incomplete se barează pentru a se exclude posibili-
tatea înscrierii unor altor date sau texte.

Înscrierea făcută în Registru trebuie să conțină:

 › data înregistrării;
 › numărul de ordine al înregistrării;
 › descrierea obiectului înregistrării;
 › temeiul înregistrării;
 › semnătura registratorului.

Înscrierile în cărțile Registrului patrimoniului public se fac 
în termenii stabiliți de Regulamentul cu privire la Registrul 
patrimoniului public, înainte de prezentarea dărilor de sea-
mă Agenției Proprietății Publice.

Fiecare înscriere în Registru se certifică prin semnătura per-
soanei responsabile de înregistrare.

La înstrăinarea integrală a obiectului înscris, trecerea la pier-
deri sau lichidarea lui în modul stabilit, se efectuează radie-
rea acestuia din Registrul patrimoniului public.

Radierea obiectului evidenței se face prin bararea întregii 
înscrieri, cu rectificările, modificările și completările efec-
tuate, indicându-se data radierii, denumirea documentului 
confirmativ și semnarea de către registrator și controlor, cu 
aplicarea ștampilei. Bararea înscrierii se efectuează astfel în-
cât textul inițial să poată fi citit, cu toate rectificările, modi-
ficările și completările făcute.

Ținerea electronică a Registrului se realizează prin consti-
tuirea resursei informaționale care reprezintă ansamblul 
obiectelor informaționale, cu utilizarea sistemului informa-
țional automatizat corespunzător.
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Ținerea formei electronice a Registrului se efectuează în 
modul și în condițiile prevăzute pentru forma manuală.

   agenţia proprietăţii publice com-
pletează registrul patrimoniului public 
naţional în baza dărilor de seamă 
privind patrimoniul public, întocmi-
te de către autorităţile publice, în 
conformitate cu anexele nr. 8-14 ale 
Regulamentului aprobat prin Hotă-
rârea de Guvern nr. 675 din 2008, 
înaintate Agenţiei o dată pe an, până 
la 15 aprilie.

Modelele fișelor de prezentare a dărilor de seamă privind 
patrimonial public sunt prezentate în Anexa 3 și Anexa 4 a 
prezentului Ghid.
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7 . 1  c a r a c t e r i s t i c i  g e n e r a l e  a l e 
î n r e g i s t r ă r i i  p r o p r i e t ă ţ i i  p u b l i c e

Prevederile art. 290 al Codului civil al Republici Moldova 
stabilesc clar și univoc că dreptul de proprietate și alte drep-
turi reale asupra bunurilor imobile (dreptul de uz, dreptul 
de uzufruct, dreptul abitație, dreptul servitute, dreptul de 
superficie și dreptul de gaj), grevările acestor drepturi, apa-
riția, modificarea și încetarea lor, este efectiv și are efecte ju-
ridice doar din momentul înregistrării de stat. Înregistrarea 
proprietății și a dreptului de proprietate determină conse-
cințele în ceea ce privește drepturile reale asupra lor, publi-
citatea și posesia bunurilor, garanțiile asupra acestor bunuri, 
precum și competența instanțelor judecătorești de a soluțio-
na eventualele litigii.

Dreptul de proprietate și alte drepturi reale sunt supuse 
înregistrării de stat în conformitate cu prevederile Legii ca-
dastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998. Conform dispo-
zițiilor art. 1 alin. 1 din Lege, Cadastrul bunurilor imobile 
asigură recunoașterea publică a dreptului de proprietate și a 
altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, cât și 
ocrotirea de stat a acestor drepturi. Drepturile reale asupra 
bunurilor imobile vor lua naștere doar în cazul în care vor fi 
înregistrate în registrul bunurilor imobile. Aceeași regulă va 
fi aplicabilă și în cazurile de modificare și încetare a acestor 
drepturi. 

Ca și consecință a celor menționate, drepturile reale asupra 
bunurilor reale vor fi opozabile terțelor doar dacă au fost în-
registrate în registrul bunurilor imobile.

7 . 2  c a d a s t r u l  b u n u r i l o r  i m o b i l e

Cadastrul bunurilor imobile reprezintă un sistem unic mul-
tifuncțional de înregistrare de stat a bunurilor imobile și a 
drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora. Cadas-
trul bunurilor imobile este cadastrul general al țării, în care 
se identifică, se descriu, se estimează și se reprezintă pe pla-
nuri cadastrale toate bunurile imobile din țară și se înregis-
trează drepturile titularilor asupra lor. 

Cadastrul specializat este cadastrul ce include date sistema-
tizate despre bunurile imobile în funcție de particularitățile 
lor naturale și de alte caracteristici stabilite de legislație. Ca-
dastre specializate sunt: cadastrul funciar, cadastrul apelor, 
cadastrul silvic, cadastrul urbanistic și altele. 

Prevederi fundamentale privind cadastrul bunurilor imobile 
se conțin în: 

 › Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 
25.02.1998

 › Instrucțiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile 
și a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Agen-
ției Relații Funciare și Cadastru nr. 112 din 22.06.2005

 › Instrucțiunea cu privire la modul de elaborare și actuali-
zare a planurilor cadastrale și geometrice, aprobată prin 
Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 140 din 
06.08.2012 și altele.

îNREGISTRAREA  
PROPRIETăŢii PubliCE 07
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Scopurile de bază ale cadastrului bunurilor imobile sunt: 

1. identificarea, descrierea, estimarea/evaluarea și reprezen-
tarea pe planuri cadastrale a tuturor bunurilor imobile 
din țară; și

2. înregistrarea de stat a bunurilor imobile, a drepturilor 
asupra lor și titularilor acestora. 

Cadastrul bunurilor imobile este creat și ținut de către oficiul 
teritorial responsabil de lucrări cadastrale din cadrul Agen-
ției Servicii Publice în raza de acțiune stabilită de Agenție. 

Cadastrul bunurilor imobile se constituie din:

1. planurile cadastrale ale teritoriului;
2. registrele bunurilor imobile; și
3. dosarele cadastrale pentru fiecare bun imobil.

Obiecte ale înregistrării de stat sunt:

 › bunurile imobile;
 › dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile;
 › alte drepturi reale asupra bunurilor imobile;
 › drepturile de creanță aferente bunurilor imobile; 
 › faptele și raporturile juridice aferente bunurilor imobile.

Sunt supuse înregistrării de stat în cadastrul bunurilor imo-
bile: drepturile reale (dreptul de proprietate și alte drepturi 
reale) asupra bunurilor imobile; și drepturile de creanță, fap-
tele juridice și raporturile juridice ce au legătură cu bunul 
imobil. La categoria de drepturi reale supuse înregistrării 
de stat obligatorii în cadastrul bunurilor imobile se referă: 
dreptul proprietății de stat asupra bunurilor imobile (drep-

tul statului asupra bunurilor imobile); dreptul UAT asupra 
bunurilor imobile. La înregistrarea de stat a bunurilor imo-
bile proprietate publică în cadastrul bunurilor imobile se in-
dică domeniul proprietății publice la care se raportă bunul 
înregistrat (public sau privat).

Rolul și însemnătatea cadastrului bunurilor imobile nu se li-
mitează la înregistrarea de stat a bunurilor imobile și a drep-
turilor asupra lor. Înregistrarea de stat a bunurilor imobile și 
a drepturilor asupra acestora nu este un scop în sine. Rolul 
cadastrului este mai profund, deoarece, concomitent, mai 
îndeplinește multe alte sarcini și funcții, inclusiv: 

 › garantarea dreptului de proprietate și a altor drepturi 
asupra bunurilor imobile, inclusiv prin intermediul Fon-
dului de garanție din cadrul ASP (statul garantează doar 
drepturile înregistrate în cadastrul bunurilor imobile);

 › ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale proprie-
tarilor și altor titulari de drepturi asupra bunurilor imo-
bile;

 › asigurarea condițiilor de exercitare a împuternicirilor 
statului în domeniul administrării resurselor funciare și 
altor bunuri imobile;

 › asigurarea persoanelor fizice și juridice interesate, dar și a 
autorităților publice cu date / informații veridice privind 
starea, statutul juridic și tendințele de dezvoltare a pieței 
bunurilor imobile în țară;

 › susținerea politicii fiscale a statului prin asigurarea orga-
nelor fiscale cu informații veridice, în scopul impozitării, 
privind bunurile imobile, valoarea acestora, adecvată ce-
lei de piață, proprietarii și alți titulari de drepturi etc.

Una din funcțiile cadastrului bunurilor imobile este asigura-
rea evidenței tehnice, economice și juridice a bunurilor imo-
bile. Aceasta se manifestă prin faptul că cadastrul bunurilor 
imobile permite concentrarea în sine și conține o totalitate 
de date/informații privind:

 › starea tehnică a bunurilor imobile (data dării în exploa-
tare și termenul de exploatare a bunului imobil, felul și 
calitatea materialelor de construcție utilizate: piatră, lut, 
beton etc.; gradul de rezistență al imobilului la cutremu-
rele de pământ, existența sau lipsa infrastructurii/comu-
nicațiilor inginerești etc.);  

 › valoarea economică a bunului imobil (destinația, carac-
teristica cantitativă și calitativă a terenurilor, fertilitatea/
bonitatea acestora, destinația funcțională și valoarea es-
timată a terenurilor și altor bunuri imobile: construcție 
industrială sau locativă etc.; casă individuală sau bloc 
locativ; numărul etajelor și etajul concret al bunului 
imobil/apartamentului; amplasarea geografică/în spațiu 
a bunului imobil – adresa juridică și numărul cadastral 
unic; prețul bunului imobil, adecvat celui de piață, în 
scopul impozitării etc.);

 › statutul juridic anterior (istoria bunului imobil – pro-
prietarii și titularii anteriori de drepturi asupra bunului 
imobil) și actual al bunului imobil: proprietarii și titularii 
actuali de drepturi asupra bunului imobil; forma dreptu-
lui de proprietate – publică (de stat sau municipală) sau 
privată (individuală sau comună); alte drepturi și grevări/
restricții (existența sau lipsa dreptului de arendare, de lo-
cațiune, ipotecii, sechestrului etc.) asupra bunului imobil 
respectiv.     

Cadastrul bunurilor imobile servește în calitate de sistem 
deschis de informare a participanților pieței bunurilor 
imobile și autorităților publice, inclusiv a organelor fiscale. 
Transparența datelor despre înregistrarea de stat a bunurilor 
imobile și drepturilor asupra acestora nu este doar un drept 
la informație, ci unul dintre principiile fundamentale ale 
dreptului cadastral. Aceasta înseamnă că nicio lege și niciun 
alt act normativ nu pot limita și nu pot îngrădi într-un fel 
sau altul dreptul cetățenilor, dreptul persoanelor juridice, 
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precum și dreptul statului/autorităților publice (centrale/
locale) la informația despre înregistrarea de stat a bunurilor 
imobile și drepturilor asupra acestora ce se conține în cadas-
trul bunurilor imobile.   

7 . 3  r e g i s t r u l  b u n u r i l o r  i m o b i l e

Registrul bunurilor imobile este documentul de bază al ca-
dastrului bunurilor imobile și conține un sistem de înscrisuri 
privind bunurile imobile și drepturile asupra lor. Conform 
prevederilor art. 290, al Codului civil al Republicii Moldo-
va, dreptul de proprietate și alte drepturi reale asupra bunu-
rilor imobile, grevările acestor drepturi, apariția, modifica-
rea și încetarea lor sunt supuse înregistrării de stat. 

   În acest sens, în Registrul bunuri-
lor imobile sunt descrise bunurile imo-
bile, sunt indicate drepturile reale care 
au ca obiect aceste bunuri, precum 
şi drepturile de creanţă, faptele sau 
raporturile juridice aferente bunurilor 
imobile (ipoteca, servitutea, superficial, 
uzufructul, gajul, precum şi opozabilita-
tea drepturilor, aşa cum sunt stabilite 
prin art. 508 din codul civil al republicii 
moldova. 

Registrul bunurilor imobile conține înscrisuri privind fieca-
re bun imobil din țară, dreptul de proprietate și alte drepturi 
reale, titularii de drepturi, documentele ce confirmă dreptu-
rile, actele juridice civile cu bunurile imobile și alte temeiuri 
ce duc la nașterea, modificarea, grevarea și stingerea dreptu-
rilor asupra bunurilor imobile.

Registrul bunurilor imobile se ține de către oficiul teritori-
al responsabil de lucrări cadastrale din cadrul ASP pentru 
bunurile imobile situate/amplasate în raza sa de activitate 
(raion, sector). Raza de activitate (raionul, sectorul) pentru 
fiecare oficiu teritorial în parte este stabilită de ASP și MA-
DRM. Registrul este ținut pe fișiere de hârtie (în mod manu-
al) și în formă computerizată (baza de date în fișiere electro-
nice). Pentru fiecare teren și alte bunuri imobile se deschide 
un fișier separat. Fișierul de hârtie constă din mapă și file de 
hârtie pentru efectuarea înscrisurilor despre bunurile imobi-
le și drepturile asupra lor.

Înscrierile făcute în Registru se consideră autentice și com-
plete până la proba contrară. Datele din Registru sunt con-
siderate autentice și vor fi interpretate în favoarea celui care 

a dobândit prin act juridic un drept de la o persoană, dacă 
dreptul a fost înscris în Registru pe numele persoanei re-
spective, cu excepția cazului în care în Registrul anterior a 
fost notificată/înscrisă o contestare asupra autenticității în-
scrisului sau dacă neautenticitatea înscrisului era cunoscută 
dobânditorului bunului imobil anterior).

Dacă datele din Registru nu coincid cu datele din alte docu-
mente cadastrale sau cu datele constatate pe teren, veridice se 
consideră datele din Registru, cu excepția cazurilor de eroare 
tehnică evidentă. În cazul în care datele din Registrul ținut 
pe fișiere de hârtie nu corespund cu datele din Registrul ți-
nut în formă computerizată (pe fișiere electronice), atunci 
autentice se consideră datele Registrului ținut pe fișiere de 
hârtie/în mod manual. Astfel, datele Registrului ținut pe 
fișiere de hârtie prevalează asupra datelor Registrului ținut 
în fișiere electronice (computerizat). Înscrierile în versiunea 
pe fișiere de hârtie a Registrului trebuie efectuate astfel încât 
să se excludă posibilitatea ștergerii (radierii, distrugerii) lor 
prin metode mecanice, chimice sau în alt mod, fără ca să ră-
mână semne vizibile de ștersătură (radiere, distrugere).

Datele se înscriu în Registru în ordine cronologică. Orice 
înscriere în Registru se confirmă prin semnătura registrato-
rului și ștampilă. În cazul descoperirii unei înscrieri necon-
firmate prin semnătura registratorului și ștampilă, urmează 
a fi examinate documentele din dosarul cadastral pentru a 
decide asupra autenticității înscrierii. În cazul în care apar 
îndoieli asupra veridicității înscrierii, va fi invitat titularul de 
drept cu documentele ce confirmă dreptul înscris. 

Înscrierile în Registru, referitoare la suprafață, destinație și 
categoria de folosință a bunului imobil, nu conferă titula-
rului dreptului vreun avantaj doar prin faptul înscrierii lor, 
dacă există alte acte juridice care ar demonstra altceva.

Pentru ținerea Registrului, oficiul teritorial responsabil de 
lucrări cadastrale din cadrul ASP utilizează:

 › planul cadastral și/sau geometric;
 › dosarul cadastral;
 › condica de cereri;
 › condica de intrare-ieșire a documentelor.

Registrul se păstrează permanent. În acesta se indică toate 
datele referitoare la drepturile asupra bunurilor imobile în 
vigoare/existente, dar și asupra drepturilor stinse/inexisten-
te deja. Astfel, Registrul permite identificarea foștilor pro-
prietari și cunoașterea istoriei bunului imobil. Distrugerea 
documentelor expirate, ce confirmă drepturile asupra bu-
nurilor imobile, precum și scoaterea vreunui document din 
dosarul cadastral se interzice și atrage după sine răspundere 
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disciplinară, inclusiv materială, civilă, administrativă și pe-
nală a persoanelor vinovate, după caz.

În Registru pot fi efectuate trei feluri de înscrisuri/înscrieri:

1. intabularea;
2. înscrierea provizorie și
3. notarea.

Intabularea și înscrierea provizorie au ca obiect drepturile 
tabulare (dreptul de proprietate, dreptul de administrare, ipo-
teca și alte drepturi reale), iar notarea se aplică la înscrierea 
drepturilor de creanță (arendarea, locaţiunea etc.), precum 
și a faptelor sau a raporturilor juridice aferente bunurilor 
imobile consemnate în Registru (interdicţia de înstrăinare 
a bunului imobile sau grevarea unui drept înscris, sechestrul, 
acţiunile în  justiţie/ cererile de chemare în judecată ce au le-
gătură cu bunul imobil sau dreptul înscris etc.).

Înscrierea provizorie a drepturilor reale în Registru are loc 
cu condiția confirmării ulterioare a lor de către persoana 
în drept, în termenul stabilit (de  pildă, în cazul dobândirii 
unor drepturi afectate de o condiție suspensiva sau daca ho-
tărârea judecătoreasca pe care se întemeiază dreptul nu este 
definitivă și irevocabilă).

Notarea și radierea interdicțiilor, sechestrului și altor fapte și 
raporturi juridice poate fi efectuată și la cererea instanțelor 
de judecată, executorilor judecătorești, organelor fiscale sau 
a celor de urmărire penală.

Informația cadastrului bunurilor imobile este obiectul ex-
clusiv al proprietății de stat. Dreptul de administrare econo-
mică asupra informației cadastrului revine Agenției Servicii  
Publice, inclusiv filialelor acesteia amplasate în centrele ra-
ionale, în municipii și în orașele Ceadâr-Lunga și Vulcănești, 
precum și altor întreprinderi și organe autorizate să țină ca-
dastre specializate.

7 . 4  p r o c e d u r a  d e  î n r e g i s t r a r e  a  b u n u r i l o r 
i m o b i l e  ş i  a  d r e p t u r i l o r  a s u p r a  l o r

Înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunului imobil re-
prezintă prin sine procedurile legale potrivit cărora are loc 
înscrierea în Registrul bunurilor imobile a bunului imobil, 
a dreptului de proprietate, a altor drepturi reale, a dreptu-
rilor de creanță, a faptelor sau raporturilor juridice aferente 
bunurilor imobile, precum și a titularului de drepturi asu-
pra lor.

Înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se efectuează:

 › după executarea lucrărilor cadastrale; 
 › după întocmirea planului cadastral al teritoriului; și
 › după întocmirea dosarului cadastral al bunului imobil 

respectiv. 

Înregistrarea drepturilor se efectuează la cererea titularilor 
de drepturi, cu excepția unor cazuri specifice, prevăzute de 
Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543.

În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un 
act al autorității publice sau un contract autentificat notari-
al, cererea de înregistrare se depune de către una dintre părți. 
În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un 
contract în formă scrisă și legislația nu prevede autentifica-
rea notarială obligatorie, cererea de înregistrare se depune de 
către părțile contractului.

În cazul în care cererea de înregistrare a drepturilor este de-
pusă de reprezentantul titularului de drepturi, reprezentan-
tul prezintă procura, contractul sau un alt document ce îi 
confirmă împuternicirile. Cererea de înregistrare, însoțită de 
documentele necesare, poate fi depusă de executantul lucră-
rilor cadastrale (dacă lucrările executate atrag modificarea 
documentației cadastrale) sau de întreprinderea ce prestează 
servicii imobiliare, în cazul în care sunt întrunite cumulativ 
următoarele condiții:

 › capitalul social al întreprinderii este de, cel puțin, 1 mi-
lion de lei;

 › întreprinderea activează în domeniu de, cel puțin, 5 ani;
 › contractul încheiat între întreprindere și titularul de 

drepturi conține clauza de reprezentare;
 › întreprinderea constituie o garanție de 100% din valoa-

rea bunului imobil standard în favoarea Agenției Servicii 
Publice, estimată în scopul impozitării, dar nu mai mult 
de 200 mii de lei, în vederea acoperirii unui eventual pre-
judiciu cauzat acesteia. Întreprinderea, care depune do-
cumentele în numele titularului de drepturi, răspunde de 
veridicitatea și legalitatea acestora.

În cazul înregistrării drepturilor asupra unui bun imobil care 
aparține statului Republica Moldova sau unei UAT a statu-
lui, în numele lor acționează autoritățile publice autorizate 
(Guvernul, organele centrale de specialitate, organele adminis-
trative centrale, autoritățile administrației publice locale). În 
anumite cazuri, documentele necesare efectuării înscrierii în 
registrul bunurilor imobile le prezintă autoritățile adminis-
trației publice, instanțele de judecată, notarul sau executorii 
judecătorești.
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Înregistrarea drepturilor include:

 › primirea cererii de înregistrare a drepturilor asupra bunu-
lui imobil și înregistrarea ei în condica de cereri a oficiu-
lui teritorial responsabil de lucrări cadastrale din cadrul 
Agenție Servicii Publice;

 › notarea în registrul bunurilor imobile a faptului primirii 
cererii de înregistrare;

 › examinarea cererii primite;
 › emiterea deciziei asupra înregistrării dreptului sau nesati-

sfacerii cererii de înregistrare a drepturilor;
 › efectuarea modificărilor de rigoare în dosarul cadastral, 

în cazul modificării componenței bunului imobil sau a 
destinației acestuia ori întocmirea de dosar cadastral, în 
cazul constituirii unui bun imobil;

 › efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile;
 › aplicarea parafei de înregistrare a drepturilor pe toate 

exemplarele de documente ce confirmă drepturile în a că-
ror bază s-a efectuat înregistrarea;

 › îndosarierea documentelor ce confirmă drepturile.

Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil se face în te-
meiul următoarelor documente:

 › acte administrative emise de autoritățile publice abilitate 
în modul stabilit de legislație, în vigoare la data adoptării 
lor;

 › contracte asupra bunului imobil, încheiate conform le-
gislației în vigoare la data adoptării lor; 

 › certificate de succesiune;
 › hotărâri ale instanței de judecată;
 › procese-verbale privind procurarea bunului imobil la lici-

tație, întocmite de executorul judecătoresc și confirmate 
de către instanța de judecată sau procese-verbale de trans-
mitere silită a dreptului de proprietate asupra bunului 
imobil, întocmite de către executorul judecătoresc;

 › titluri de autentificare a drepturilor deținătorului de te-
ren și alte acte (adeverințe) privind drepturile asupra bu-
nului imobil, eliberate de autoritățile publice abilitate, în 
modul stabilit de legislația în vigoare la data eliberării lor;

 › alte documente privind nașterea sau transmiterea dreptu-
rilor asupra bunurilor imobile, eliberate conform legisla-
ției în vigoare la data nașterii sau transmiterii drepturilor 
respective.

Registratorul este obligat să verifice autenticitatea și pute-
rea juridică a documentelor, ce confirmă drepturile asupra 
bunurilor imobile, prezentate pentru înregistrare. La înre-
gistrarea primară a bunului imobil și a drepturilor asupra 
lui este obligatorie prezentarea planului bunului imobil. 
Prezentarea planului nu este necesară în cazul în care ofi-
ciul teritorial îl deține deja. Planurile de sistematizare a te-
ritoriului, PUG și alte documente cu privire la urbanism nu 

constituie temei pentru înregistrarea grevărilor drepturilor 
patrimoniale. 

Cererea de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imo-
bile, în formă tipizată (conform tipizatei de la Anexa nr. 2 
din Instrucțiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imo-
bile și a drepturilor asupra lor nr. 112 din 22.06.2005), se 
depune în două exemplare la oficiul teritorial responsabil 
de lucrări cadastrale din cadrul ASP. În cazul în care sunt 
primite documentele spre înregistrare, registratorul comple-
tează cererea, indicând numele său de familie și prenume-
le, numărul, data și ora primirii cererii, termenul executării 
(eliberării) documentului și înregistrează cererea în condica 
de cereri a oficiului teritorial responsabil de lucrări cadastra-
le din cadrul ASP. Numărul cererii din condica de cereri se 
înscrie pe fiecare document de drept prezentat spre înregis-
trare, la care se adaugă numărul de ordine al documentului, 
anexat la cerere. Numărul astfel format se înscrie în rubrica 
corespunzătoare a Registrului, după indicarea datelor des-
pre documentul de drept ce a servit drept temei pentru efec-
tuarea sau modificarea înscrierii în Registru.

Titularul de drepturi va indica în cerere numărul cadastral 
al terenului, domiciliul sau sediul său pentru a fi consemna-
te în Registru. Oficiile responsabile de lucrări cadastrale din 
cadrul ASP nu poartă răspundere pentru erorile și inexacti-
tățile din adresa indicată de titularul de drepturi. Exempla-
rul doi al cererii, pe care se indică numărul de înregistrare în 
condica de cereri, data și ora primirii cererii și a documente-
lor depuse, se restituie solicitantului, cu calitatea de docu-
ment doveditor ce confirmă primirea cererii de către oficiul 
teritorial responsabil de lucrări cadastrale din cadrul ASP. 

Cererea de înregistrare a drepturilor poate fi respinsă doar în 
următoarele cazuri: 

 › lipsește actul de identitate al solicitantului sau dacă actul 
conține inexactități;

 › a fost prezentată de o persoană neautorizată;
 › lipsesc documentele pentru înregistrare;
 › documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite 

de legislație;
 › drepturile solicitate pentru înregistrare nu sunt suscepti-

bile de înscriere în registrul bunurilor imobile;
 › dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru înregistra-

re este înregistrat pe numele unei alte persoane;
 › înregistrarea dreptului trebuie să fie efectuată de un alt 

oficiu cadastral teritorial;
 › este notată aplicarea sechestrului sau interdicția de în-

străinare sau grevare a bunului imobil dreptul asupra că-
ruia este solicitat spre înregistrare;

 › nu a fost achitată plata pentru înregistrare.
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În cazul în care cererea este respinsă, aceasta nu se înregis-
trează, iar documentele se restituie solicitantului sau repre-
zentantului acestuia. La solicitare, pe cerere se vor consemna 
temeiurile respingerii. Respingerea cererii poate fi atacată la 
registratorul din cadrul Agenției Servicii Publice, iar decizia 
acestuia poate fi atacată în instanța de judecată.

Oficiul teritorial responsabil de lucrări cadastrale din cadrul 
ASP este obligat să verifice dacă documentele prezentate de 
către solicitant pentru înregistrarea drepturilor asupra bu-
nurilor imobile corespund exigențelor stabilite de legislație. 
Termenul de examinare a cererii nu trebuie să depășească 7 
zile lucrătoare din data înregistrării acesteia. Termenul de 
examinare a cererii poate fi prelungit la decizia registrato-
rului, dar, cel mult, cu 40 de zile, în cazul în care este nece-
sară înlocuirea documentelor sau primirea unor documente 
suplimentare de la solicitant, de la autoritățile publice și de 
la alte persoane. Decizia argumentată privind prelungirea 
termenului de examinare a cererii se comunică în scris solici-
tantului împreună cu propunerea de înlocuire a documente-
lor sau de prezentare a unor documente suplimentare pentru 
înregistrarea drepturilor. Decizia poate fi atacată în instanța 
de judecată.

Înregistrarea drepturilor poate fi refuzată numai dacă:

 › solicitantul nu a îndeplinit în termen propunerea oficiu-
lui teritorial responsabil de lucrări cadastrale din cadrul 
Agenției Servicii Publice de înlocuire a documentelor sau 
de prezentare a unor documente suplimentare pentru în-
registrarea drepturilor;

 › forma și/sau conținutul documentelor prezentate nu co-
respund cerințelor legislației;

 › s-a constatat neautenticitatea documentelor prezentate;
 › documentul prezentat a fost emis de o autoritate publică 

necompetentă;
 › datele din documentele prezentate nu corespund datelor 

din cadastru, cu excepția cazurilor în care necorespunde-
rea este cauzată de o eroare tehnică a organului cadastral 
teritorial;

 › este notată aplicarea sechestrului sau interdicția de în-
străinare, sau grevare a bunului imobil, dreptul asupra 
căruia este solicitat spre înregistrare.

 › În cazul refuzului de înregistrare a dreptului, cererea 
ulterioară a aceleiași persoane referitoare la același bun 
imobil se examinează ca o nouă cerere. Decizia privind 
refuzul înregistrării drepturilor se aduce la cunoștința so-
licitantului în scris. Decizia de refuz, în cazul în care nu 
poate fi soluționată prin acțiunea în rectificare, poate fi 
atacată în instanța de judecată sau la registratorul Agenți-
ei Servicii Publice, iar decizia acestuia poate fi atacată în 
instanța de judecată.
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8 . 1  s c o p u l  ş i  d e s t i n a ţ i a  c a d a s t r u l u i 
f u n c ţ i o n a l  u r b a n

În conformitate cu prevederile:

 › Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile 
urbanismului și amenajării teritoriului (Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1-2, art. 2; 1999, nr. 
39-41, art. 165), 

 › Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regula-
mentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor afe-
rente nr. 285 din 23.05.1996, publicat în Monitorul Ofi-
cial nr. 42, art. 349 din 28.06.1996,

 › Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentu-
lui privind întocmirea și ținerea cadastrului funcțional 
urban nr. 1300 din 27.11.2001 (Monitorul Oficial Nr. 
147-149, art. 1349 din 06.12.2001).

în scopul evidenței, inventarierii sistematice a bunurilor 
imobiliare și edilitare și utilizării lor cât mai eficiente pentru 
dezvoltarea durabilă a localităților din țară, autoritățile pu-
blice locale trebuie să dețină un Cadastru funcțional urban. 

Ce este Cadastrul Funcțional Urban (CFU)?

Cadastrul funcţional urban reprezintă un subsistem 
de evidenţă şi inventariere a datelor și informațiilor 
tehnice și economice de evidență a tuturor obiecte-
lor imobiliare, fondurilor edilitare și funciare din 
intravilanul localităților. 

CFU este necesar autorităților publice centrale și organelor 
locale în exercitarea de către acestea a funcțiilor ce le revin 
conform legislației în vigoare în domeniul urbanismului, 
amenajării teritoriului și construcțiilor.

Obiectivul cadastrului funcțional urban este crearea bazei 
informaționale de date privind funcționarea și dezvoltarea 
localităților. 

8 . 2  c o m p o n e n t e l e  c f u

Ce bunuri proprietate publică trebuie să se â
regăsească în CFU?

Obiectul CFU sunt rețelele subterane și supratera-
ne de alimentare cu apă potabilă și industrială, de 
canalizare, termoficare, gaze naturale, electrice, te-
lefonice etc., precum și căile de rulare a mijloacelor 
de transport electric, construcțiile supraterane de 
identificare a instalațiilor electrice, stațiile de pom-
pare și de punere sub presiune și alte construcții 
și instalații, care fac parte din dotarea edilitară de 
interes public sau comun, precum și rețelele obiec-
tului imobil sau alăturate acestuia.

Obiectele sau fragmentele rețelelor edilitare, am-
plasate în extravilanul localităților, se consideră 
componente ale structurii localității și se includ în 
CFU.

CAdAstrul  
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Informația specifică pentru CFU rezultă din lucrările exe-
cutate pe teren, constituite din colectarea datelor ce conțin:

 › Caracteristicile funcționale ale clădirilor;
 › Dotările edilitare existente la nivel de parcelă;
 › Dotările edilitare și tipurile lor, existente în interiorul 

corpului de clădire;
 › Informații de detaliu cu caracteristicile constructive ale 

clădirilor.

CFU este constituit din elemente cu aspect tehnic, preluate 
din Cadastrul Național, referitoare la:

 › evidența și inventarierea, pe tipuri, a rețelelor edilitare;
 › determinarea poziției în plan și a modului de pozare a 

traseelor rețelelor principale și de distribuire a acestora;
 › determinarea poziției în plan a construcțiilor tehnice și 

amenajărilor edilitare;
 › determinarea cotelor elementelor/punctelor semnificati-

ve ale rețelelor edilitare (capacele căminelor de vizitare, 
radierele căminelor etc.);din elemente, ce țin de aspectu-
lui calitativ, precum și din elemente tehnice, care nu au 
fost introduse în Cadastrul Național și se referă la:
 – fișele conținând diferite informații (fișele de artere, 
unicat, standard etc.);
 – informațiile privind natura materialului conductelor, 
precum și diametrele acestora;
 – informațiile privind starea rețelelor;
 – informațiile privind debitele, capacitățile etc.

CFU poate utiliza, în conformitate cu legislația în vigoare, și 
date din alte sisteme informaționale, instituite pe teritoriile 
localităților, cum ar fi:

 › Registrul de stat al populației;
 › Registrul unităților juridice de stat;
 › Cadastrul bunurilor imobile;
 › Cadastrul apelor și monitoringul mediului acvatic;
 › Cadastrul silvic și monitoringul pădurilor;
 › Registrul spațiilor verzi;
 › Cadastrul obiectelor și complexelor din fondul ariilor na-

turale protejate de stat;
 › Cadastrul drumurilor etc.

În procesul executării lucrărilor cadastrului funcțional ur-
ban, datele și informațiile preluate din alte sisteme informa-
ționale se precizează, fiind comparate cu cele din teren. Des-
pre elementele cu abateri de la cele preluate vor fi informați 
deținătorii cadastrelor respective.

Conținutul CFU trebuie să reprezinte un ansamblu de date 
corespunzătoare listei indicatorilor urbani pentru localită-
țile Republicii Moldova, care va fi elaborată și aprobată de 

autoritatea publică centrală în domeniul urbanismului și 
amenajării teritoriului.

8 . 3  e l a b o r a r e a  c f u

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autorități-
le administrației publice locale sunt obligate să asigure, din 
mijloacele bugetelor locale, elaborarea CFU pentru terito-
riile administrate de ele. Executanți ai lucrărilor CFU sunt 
instituții și firme autorizate care dispun de licență în pro-
iectare. 

Beneficiari ai CFU sunt persoanele fizice și juridice interesate 
în obținerea informației respective.

Înaintea elaborării proiectului, executantul lucrărilor de ca-
dastru funcțional urban este obligat să studieze și să anali-
zeze materialele geodezice și cartografice existente în zonă, 
precum și să ia cunoștință de stadiul realizării cadastrului 
bunurilor imobile în zona respectivă.

Ce conține un proiect de CFU?

Proiectul executării lucrărilor de cadastru al rețele-
lor edilitare trebuie să conțină:

 › memoriul tehnic cu justificarea soluțiilor pro-
puse;

 › delimitarea zonei în care se execută lucrările de 
cadastru al rețelelor edilitare, gradul de asigura-
re a zonei cu foi de plan și nomenclatorul aces-
tora;

 › elementele de fond pe care trebuie să le conțină 
planul cadastral al rețelelor edilitare (puncte din 
rețeaua de sprijin și de ridicare, limite de străzi, 
proprietăți, spații verzi, ape, zone fără acces și 
industriale etc.);

 › abonații principali - locuințe, instituții, con-
strucții social-culturale, complexe agroindustri-
ale etc.;

 › elementele care trebuie colectate în teren pentru 
fiecare tip de rețea, precum și pentru construc-
țiile și amenajările cu destinație tehnico-edili-
tară (elementele pentru poziționarea în plan și 
în înălțime a capacelor căminelor de vizitare, a 
racordărilor și branșamentelor, a camerelor  de 
tragere, construcțiilor auxiliare, traseelor etc.);
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 › proiecția rețelei de sprijin și de ridicare, ce tre-
buie să satisfacă, pe lângă cerințele privind în-
tocmirea planului pentru cadastrul bunurilor 
imobile, și cerințele pentru ridicarea în plan și în 
înălțime a rețelelor edilitare;

 › determinarea metodelor și instrumentelor care 
vor fi folosite pentru culegerea datelor planime-
trice și altmetrice, necesare pentru poziționarea 
elementelor de suprafață și stabilirea traseelor 
pentru rețelele edilitare subterane și supratera-
ne;

 › lungimile tronsoanelor de arteră ale intervalului 
întreg dintre profilele transversale pe artere, pre-
cum și ale elementelor profilelor longitudinale 
și transversale;

 › informațiile care trebuie culese pentru fiecare 
tip de rețea edilitară - diametre (dimensiuni), 
cămine de vizitare, diametre ale conductelor 
de canalizare, materiale de construcție, număr 
de cabluri pozate la un loc, tensiuni, capacități, 
presiuni, adâncimi, pante sau ruperi de pante, 
precum și o serie de informații privind arterele 
- denumiri, numere (indice) poștale, îmbrăcă-
mintea, lungimi și lățimi de carosabil și trotuare 
etc.;

 › planurile tematice, care trebuie întocmite folo-
sind semnele convenționale pentru fiecare tip de 
rețea;

 › fișele care urmează a fi întocmite pentru fiecare 
tip de rețea și conținutul acestora;

 › modul de executare a desenului planului rețele-
lor edilitare;

 › modul de stocare și transmitere a datelor și in-
formațiilor privind rețelele edilitare.

Proiectele executării lucrărilor de cadastru al bunurilor imo-
bile și de cadastru al rețelelor edilitare se consideră defini-
tivate numai dacă ele conțin informații complete și actua-
lizate.

   Un rol important în realizarea 
lucrărilor de elaborare a cadastrului 
funcţional urban îl au ridicările de exe-
cuţie, care ar trebuie să fie realizate 
la orice etapă de implementare a unui 
proiect de construcţie a unui obiect 
de infrastructură tehnico-edilitară. 

Ridicările de execuţie constituie un tip de ridicare topografi-
că specială, efectuate pentru: 

 › determinarea preciziei de aplicare în teren a proiectului 
construcției;

 › stabilirea abaterilor în procesul construcției;
 › determinarea coordonatelor cotelor reale ale obiectelor 

construite, a dimensiunilor părților separate ale obiectu-
lui, a distanțelor dintre căminele rețelelor edilitare și a al-
tor date numerice, necesare pentru întocmirea planurilor 
generale de execuție (de inventar) și a pașaportului tehnic 
al obiectului;

 › înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico - edili-
tară în Cadastrul Funcțional Urban și Cadastrul Natio-
nal.

Aceste date sunt necesare pentru întocmirea planurilor de 
execuție și a pașaportului tehnic al construcției, și sunt, de 
regulă, date de bază în elaborarea CFU. 

Ridicările de execuție se fac prin măsurări realizate în proce-
sul de construcție pe măsura finalizării diferitelor etape ale 
lucrărilor de construcție și se finalizează într-un document 
planimetric-nivelitic al construcției complet terminate. În 
acest fel, spre deosebire de toate tipurile de lucrări topogra-
fo-geodezice (proiectare, construcție), cu ridicările topogra-
fice de execuție se finalizează anumite etape ale construcției 
(începând cu momentul montării fundației construcției, 
montarea utilităților subterane) și se încheie în etapa finală 
de construcție, când are loc stabilirea finală a execuției tutu-
ror elementelor construcției. 

Ridicările de execuție se reflectă în planurile de execuție, care 
reprezintă un material topografo-geodezic, unde se includ 
informații nu numai despre poziția orizontală și verticală a 
unui element al construcției, dar și despre poziția efectivă 
a elementului construcției, echiparea lui edilitară, caracte-
risticile tehnice și descrierea completă a destinației acestui 
element. În sens și mai larg, planul de execuție este un plan 
topografic, executat în baza ridicărilor de execuție, pentru 
orice tip de construcție și amenajare, și intră în componența 
documentației prezentate obligatoriu de către organizația de 
construcție și montaj la predarea - primirea în exploatare a 
obiectului construit.

În acest sens, CFU ar trebui să fie o reflectare a rezultatelor 
finale ale tuturor modificărilor în elementele de construcție 
și de amenajare a teritoriului, care au avut loc în teritoriul 
unei localități. 
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Ce trebuie să conțină un CFU complet?

Documentația finală va conține următoarele mate-
riale:
1. planul rețelelor edilitare complexe pe secțiuni 

standardizate, cartografiate cu precizie pe ma-
teriale rigide, începând de la scara cea mai mică 
1:1000 și în versiune electronică;

2. planurile tematice, întocmite la aceleași scări ca 
și planul cadastral complex, prezentate numai 
pentru un tip de rețea;

3. profilul longitudinal, care se întocmește numai 
pentru rețeaua de canalizare și pentru cea de ali-
mentare cu apă. Scara distanțelor se alege egală 
cu scara planului sau mai mică, dacă traseul este 
lung și dotările anexe sunt rare. Scara înălțimilor 
se va alege în funcție de pantele specifice ale te-
renului din localitatea respectivă. Scara poate să 
difere în funcție de zone;

4. profilele transversale: scara distanțelor va fi de 
1:100 și cea a înălțimilor de 1:10 sau 1:50. Pro-
filele transversale se vor prezenta grupat pentru 
fiecare arteră;

5. releveele căminelor, camerelor de vizitare și ale 
altor construcții auxiliare, care vor fi executate 
la scări convenabile, stabilite de comun acord cu 
beneficiarul, în funcție de conținutul lor;

6. schema tronsoanelor pe tipuri de rețele se întoc-
mește în cadrul fișei arterei, la scara convenabilă, 
pentru a prezenta o vedere de ansamblu asupra 
tronsonului respectiv de rețea;

7. fișele cu informații complementare:
 › fișa de arteră - conține date referitoare la arteră 

pentru fiecare tip de rețea;
 › fișa unicat - conține elemente constructive din 

structura rețelelor;
 › fișa standard - conține detalii de pozare etc.;

8. diverse documente care au fost folosite la întoc-
mirea proiectului:

 › planurile topografice sau cadastrale vechi;
 › planurile preluate de la deținătorii rețelelor cu 

adnotările rezultate din analiza și studierea te-
renului;

 › schițe, scheme, secțiuni, întocmite în teren pen-
tru stații, rețele inelare, profile etc.;

 › carnetele de teren cu observații, calcule, note 
tehnice, explicative, justificative etc.

Documentația finală a cadastrului funcțional urban se veri-
fică, se avizează și se recepționează în modul stabilit de nor-
mativele naționale în construcții.

Datele și informațiile cadastrului funcțional urban se struc-
turează și se predau beneficiarului în versiune electronică, 
într-un format compatibil cu programele moderne. Datele 
se codifică în conformitate cu metodologia unică, aprobată 
în Republica Moldova.

8 . 4  m e n ţ i n e r e a  ş i  a c t u a l i z a r e a  c f u

Ținerea CFU este un proces de operare zilnică a modificări-
lor, care apar în timp, după terminarea lucrărilor pentru un 
anumit teritoriu.

În scopul stocării, sistematizării și generalizării proiectelor 
finalizate, preluate de la executanții lucrărilor de cadastru, 
gestionării acestei activități, precum și pentru determinarea 
necesității de actualizare (pe porțiuni, zone sau în întreg te-
ritoriul localității), se constituie o subdiviziune specializată 
pentru ținerea CFU.

Această subdiviziune ar trebui să dispună de următoarele 
atribuții:

 › administrarea procesului de executare a lucrărilor de ca-
dastru funcțional urban;

 › conlucrarea cu cadastrele de specialitate, efectuarea 
schimbului de informații necesare și asigurarea constitui-
rii unui sistem unic interoperabil;

 › asigurarea informațională a autorităților în scopul adop-
tării operative a unor decizii eficiente privind acțiunile 
urbanistice din localitatea respectivă și pentru elaborarea 
documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

 › colectarea datelor și informațiilor de la persoane fizice și 
juridice - deținători de bunuri imobile;

 › asigurarea, contra plată, cu informații a persoanelor fizice 
și juridice;

 › participarea la întocmirea materialelor informative pen-
tru organizarea licitațiilor.

Indiferent în ce scopuri sunt solicitate, lucrările de inventa-
riere tehnică a bunurilor imobile și rețelelor edilitare trebuie 
să fie numaidecât executate și să reflecte situația reală din 
teren, fiind actualizate în funcție de modificările de ordin 
juridic și tehnico-economic survenite și în baza legislației în 
vigoare. Actualizarea CFU se realizează prin introducerea 
sistematică a datelor de amplasare a obiectelor de infrastruc-
tură tehnico-edilitară, supraterane și subterane, în măsura 
finalizării construcției lor, bazate pe ridicări de execuție la 
fiecare etapă a realizării construcției, fapt ce permite menți-
nerea CFU actual. 
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9 . 1  c o n c e p t u l  s i a  r o i t e

SIA ROITE reprezintă o componentă a Sistemului Infor-
mațional Geografic Național (GIS) și este resursa oficială de 
informații cu privire la obiectele de infrastructură tehnico–
edilitară, elementele structurale ale obiectului de infrastruc-
tură tehnico-edilitară, dreptul de proprietate și alte drepturi 
reale, zonele de protecție ale obiectelor și interdicțiile impu-
se în folosința terenurilor incluse în zona de protecție.

SIA ROITE are drept scop să asigure constituirea resurselor 
informaționale ale ROITE și să asigure servicii de furnizare 
a informațiilor cu privire la obiectele de infrastructură teh-
nico-edilitară, dreptul de proprietate și alte drepturi reale 
aspra lor.

Ce este un Obiect de Infrastructură 
Tehnico-Edilitară (OITE)?

Prin obiect de infrastructură tehnico-edilitară 
se subînțeleg rețelele subterane și supraterane de 
aprovizionare cu apă potabilă și tehnică, de cana-
lizare, termoficare, alimentare cu energie electrică, 
telefonie etc., căile de circulație a mijloacelor de 
transport, construcțiile supraterane de pozare a in-
stalațiilor electrice, stații de pompare și de punere 
sub presiune, alte construcții speciale și instalații, 
care fac parte din dotarea edilitară de interes public 
sau comun, precum și rețelele obiectului sau cone-
xe acestuia.

ROITE este destinat pentru identificarea obiectelor și ele-
mentelor din cadrul obiectelor infrastructurii tehnico-edi-
litare în calitate de obiecte fizice, care reprezintă obiectul de 
evidență pentru sistemele informaționale departamentale și 
interdepartamentale.

La obiectele de infrastructură tehnico-edilitară se raportează:

1. Infrastructura transportului:
 › drumuri; 
 › căi ferate; 
 › aeroporturi, porturi.

2. Infrastructura energetică:
 › rețele electrice;
 › rețele de gaz.

3. Infrastructura comunală:
 › rețele de aprovizionare cu apă;
 › rețele de canalizare;
 › rețele de energie termică;
 › rețele de iluminare;
 › rețele de semaforizare;
 › rețelele transportului electric;
 › sistemul de gestionare a deșeurilor.
 › rețele de comunicații electronice;

4. Altă infrastructură (sisteme de produse petroliere, siste-
me de irigare, sisteme de desecare etc.).

îNREGISTRAREA  
BUNURIlOR MOBIlE ŞI IMOBIlE  
îN SIA ROITE 09
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9 . 2  s t r u c t u r a  ş i  c o m p o n e n t e l e  s i a  r o i t e

În SIA ROITE vor fi înregistrate:

1. Obiecte generalizate - obiecte ale infrastructurii tehni-
co-edilitare, elementele din cadrul obiectului, zona de 
protecție a acestuia, drepturile și grevările asupra obiec-
tului de infrastructură, restricțiile în folosința terenurilor 
incluse în zona de protecție.

2. Obiecte de infrastructură tehnică-edilitară, care se divi-
zează în:
 › drumuri, cale ferată, aeroport, port (obiectul informa-

țional este preluat din cadastrul infrastructurii trans-
porturilor);

 › rețele electrice, rețele de gaz, rețele termice (informa-
ția va fi preluată din cadastrul infrastructurii energe-
tice);

 › rețele de apă, rețele de canalizație, rețele de iluminare, 
rețele de semaforizare, rețelele transportului electric, 
sisteme de gestionare a deșeurilor (informația va fi pre-
luată din cadastrul urban);

 › rețele de comunicații electronice (informația va fi pre-
luată din cadastrul comunicațiilor electronice).

 › alte infrastructuri (petrol și produse petroliere, siste-
me de irigare, desecare etc.).

3. Zone de protecție a obiectelor de infrastructură tehni-
co-edilitară (obiectul informațional este preluat din ca-
dastrale de specialitate respective);

4. Drepturile asupra obiectelor de infrastructură tehni-
co-edilitară:
 › dreptul de proprietate;
 › alte drepturi reale.

5. Titularii de drepturi:
6. persoane fizice (obiectul informațional este preluat din 

Registrul de stat al populației);
7. unități de drept (obiectul informațional este preluat din 

Registrul de stat al unităților de drept).
8. Documente:

 › legislative;
 › confirmative de drepturi;
 › tehnologice. 

9 . 3  m o d u l  d e  e l a b o r a r e  ş i  e v i d e n ţ ă  a  s i a 
r o i t e

Furnizori ai datelor Registrului vor fi proprietarii obiectelor 
de infrastructură tehnico-edilitară și alți titulari de drep-
turi patrimoniale: cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni 
străini, apatrizi, persoane juridice din țară și din străinătate, 
organizații internaționale, Republica Moldova, unitățile ei 
administrativ-teritoriale, state străine.

Datele consolidate despre obiectele de infrastructură teh-
nico-edilitară vor fi preluate din cadastrale de specialitate, 
ținute de autoritățile publice locale și centrale, și de institu-
țiile de ramură.

Determinarea juridică a modului de întocmire și a conținu-
tului documentației necesare pentru înregistrarea obiectului 
ține de competența Agenției Servicii Publice, în colabora-
re cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care au 
preluat și atribuțiile fostului Minister al Transporturilor și 
Infrastructurii Drumurilor.

În mod practic:

 › Autoritățile publice locale creează și țin cadastrul func-
țional urban – evidența infrastructurii comunale (rețele 
de aprovizionare cu apă, rețele de canalizare, rețele de 
energie termică, rețele de iluminare, rețele de semaforiza-
re, rețelele transportului electric, sistemele de gestionare 
a deșeurilor);

 › Subdiviziunile Ministerului Economiei și Infrastructurii 
creează și țin cadastrul infrastructurii transporturilor – 
evidența infrastructurii drumurilor, căii ferate, aeropor-
turi, porturi;

 › Subdiviziunile Ministerului Economiei și Infrastructurii, 
agenții economici privați creează și țin cadastrul infras-
tructurii energetice – evidența rețelelor electrice și a re-
țelelor de gaze;

 › Subdiviziunile Ministerului Economiei și Infrastructurii, 
agenții economici privați creează și țin evidența rețelelor 
de comunicații electronice;

 › Agenția „Apele Moldovei” creează și ține cadastrul ape-
lor, inclusiv evidența sistemelor de irigare, sistemelor de 
desecare.

Toate aceste date vor fi integrate în sistem electronic de cir-
culație a datelor în SIA ROITE.

Pentru fiecare tip de obiect de infrastructură inginerească, în 
SIA ROITE vor fi înregistrate următoarele elemente struc-
turale ale obiectului:

1. Drumuri:
 › axa drumului
 › pod
 › viaduct;
 › pasaj de nivel (cu calea ferată)
 › pasaj denivelat;
 › alte obiecte;

2. Rețele electrice:
 › linia electrică aeriană (LEA);
 › linia electrică de cablu (LEC);
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 › piloni;
 › substații (SS)
 › punct de distribuție (PD);
 › punct de transformator (PT);
 › cutie de cablu (CC);
 › camera de vizitare;
 › zona îngrădită a obiectului;
 › alte obiecte;

3. Rețele de apă:
 › aducțiuni;
 › conducte de apă;
 › stație de captare a apei;
 › stație tratare;
 › stație de clorinare;
 › stație de pompare;
 › stație de hidrofor;
 › rezervor;
 › fântână arteziană;
 › cameră de vizitare;
 › hidrant;
 › zona îngrădită a obiectului;
 › alte elemente.

4. Rețele de canalizare:
 › colector;
 › stație de pompare;
 › stație de epurare;
 › deversor;
 › canal de evacuare;
 › camere de vizitare;
 › receptor de scurgere a apelor;
 › bazine de reținere;
 › zona îngrădită a obiectului;
 › alte obiecte.

5. Sistem de gestionare a deșeurilor:
 › rampa de depozitare a deșeurilor;
 › centru de colectare și reciclare;
 › instalații de sortare;
 › aparat pentru tratarea deșeurilor;
 › zona îngrădită a obiectului;
 › alte elemente.

6. Infrastructura de apă:
 › conducte (trasee);
 › stație de pompare;
 › rezervor; bazin;
 › colector; hidranți;
 › dig de inundații: canal; baraj;
 › alte obiecte.

9 . 4  m e n ţ i n e r e a  ş i  a c t u a l i z a r e a 
r e g i s t r u l u i

Proprietarul ROITE este statul. Posesorul ROITE este Mi-
nisterul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar 
deținătorul ROITE este Agenția Servicii Publice. Dreptul 
de a înregistra obiectul aparține deținătorilor Registrului.

Furnizori ai datelor Registrului sunt toți proprietarii obiec-
telor de infrastructură tehnico-edilitară și alți titulari de 
drepturi patrimoniale: cetățeni ai Republicii Moldova, 
cetățeni străini, apatrizi, persoane juridice din țară și din 
străinătate, organizații internaționale, Republica Moldova, 
unitățile administrativ-teritoriale, state străine.

9 . 5  i m p l e m e n t a r e a  r o i t e

Când va fi implementat ROITE?

Conform prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014, Regis-
trul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară 
urmează a fi creat până la începutul trimestrului II, 
anul 2019. Din 2019 se propun a fi realizate prime-
le înregistrări în acest Registru.

Până la implementarea ROITE se planifică soluționarea mai 
multor probleme, inclusiv: 

 › elaborarea concepțiilor cadastrelor de specialitate pentru 
determinarea particularităților de bază ale organizării 
evidenței obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară. 
Lista instituțiilor responsabile de elaborarea concepțiilor 
sistemelor informatice de ramură este aprobată prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 1298 din 28.10.2003 „Cu privire 
la crearea Sistemului Informațional Geografic Național”;

 › revizuirea actelor normative existente (efectuarea modi-
ficărilor) și elaborarea actelor normative noi în domeniu 
(după caz), în scopul creării unei baze juridice pentru cre-
area și implementarea sistemului;

 › întreprinderea măsurilor în vederea automatizării tutu-
ror instituțiilor care gestionează rețelele de infrastructură 
tehnico-edilitară și crearea cadastrelor de specialitate ale 
obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară;

 › crearea complexului software și hardware al SIA ROITE;
 › întocmirea documentelor și înregistrarea obiectelor de 

infrastructură tehnico-edilitară în SIA ROITE.
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Realizarea nemijlocită a SIA ROITE se planifică a fi realizată prin implementarea următoarelor acțiuni:

TABElUl 5. PlANUl DE ACŢIUNI PENTRU CREAREA SIA ROITE*

Nr. Denumirea acţiunilor Responsabili Termeni de executare Indicatori de progres

1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la  Registrul 
obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară

MADRM** Trimestrul IV, 2016 Lege aprobată

2. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului 
obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară

MADRM** Trimestrul IV, 2017 Hotărâre de Guvern 
aprobată

3. Elaborarea şi implementarea Sistemului informaţional 
automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-
edilitară”

MADRM** 2017-2018 Sistem informaţional 
automatizat funcţional

4. Elaborarea concepţiilor cadastrelor de specialitate pentru 
determinarea particularităţilor de bază ale organizării 
evidenţei obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară

Autorităţile responsabile 
indicate  în Hotărârea 
Guvernului nr.1298 din 28 
octombrie 2003

2016-2018 Hotărâri de Guvern aprobate

5. Întreprinderea măsurilor necesare pentru automatizarea 
tuturor instituţiilor care gestionează reţelele de 
infrastructură tehnico-edilitară şi crearea cadastrelor de 
specialitate ale obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară

Autorităţile responsabile 
indicate în Hotărârea 
Guvernului nr.1298 din 28 
octombrie 2003

2016-2018 Sisteme informaţionale 
automatizate funcţionale

6. Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea obiectelor de 
infrastructură tehnico-edilitară

Titularii de drepturi asupra 
obiectelor de infrastructură 
tehnico-edilitară

Trimestrul IV, 2018 1000 de dosare întocmite 
pentru înregistrarea 
obiectelor de infrastructură 
tehnico-edilitară 

7. Înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară 
în Registru

Titularii de drepturi asupra 
obiectelor de infrastructură 
tehnico-edilitară

Trimestrul 
 II, 2019

500 de obiecte de 
infrastructură tehnico-
edilitară înregistrate

* Anexa nr. 2, la Hotărârea Guvernului nr. 133, din 24 februarie 2014 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1442 din 30.12.2016
** MADRM este trecut în listă în locul fostei Agenţii Relaţii Funciare şi Cadastru
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1 0 . 1  n o ţ i u n i ,  m o d a l i t ă ţ i ,  p r a c t i c i

Activitatea de administrare a proprietății publice are un 
rol deosebit în totalitatea activităților întreprinse de către 
administrația publică locală. Succesul sau insuccesul guver-
nării unei comunități, deseori, este un rezultat al eficienței 
utilizării patrimoniului public. 

În sens larg, noțiunea de administrare eficientă a proprietății 
include procesul de luare a deciziilor în scopul maximizării 
prețului proprietății și a venitului potențial al acesteia. Ad-
ministrarea proprietății publice are în final același scop, însă 
uneori poate implica unele excepții. Unele întreprinderi pu-
blice ar trebui să activeze în domenii ce nu reprezintă interes 
pentru sectorul privat, din cauza lipsei profitabilității. Sarci-
na acestor întreprinderi este livrarea anumitor bunuri și ser-
vicii importante pentru societate la un nivel corespunzător 
sau generarea unor noi condiții, care în final vor contribui 
la dezvoltarea unui sector concret. Respectiv, transmiterea 
patrimoniului public în gestiunea întreprinderilor publi-
ce care generează pierderi economice nu poate fi calificată 
drept gestiune ineficientă a acestuia.

Exercitarea dreptului de proprietate în numele UAT este 
realizată de către autoritățile administrației publice locale.

Așadar, ce este administrarea proprietății 
publice?

Legea privind administrarea și deetatizarea proprie-
tății publice nr. 121 din 04.05.2007 definește Admi-

nistrarea proprietăţii publice drept activitate ce ține 
de exercitarea și modificarea dreptului de proprieta-
te al statului și/sau al unităților administrativ-terito-
riale. Exercitarea dreptului de proprietate presupune 
capacitatea de a poseda bunul ca un bun propriu 
(dreptul de posesiune), capacitatea de a extrage și 
de a valorifica calitățile utile ale bunului (dreptul de 
folosință) și capacitatea de a decide soarta juridică a 
bunului respectiv (dreptul de dispoziție).

Administrarea proprietății publice include:

 › elaborarea și aprobarea programelor de dezvoltare a co-
munității, prezentarea și examinarea rapoartelor privind 
îndeplinirea acestor programe;

 › elaborarea și aprobarea listei bunurilor proprietate publi-
că nepasibile privatizării;

 › trecerea bunurilor proprietate publică dintr-un domeniu 
al proprietății publice în altul, în condițiile prezentei legi 
și ale legislației privind proprietatea publică;

 › elaborarea, aprobarea și realizarea, în limita alocațiilor 
bugetare, a programelor pentru construcția locuințelor 
de serviciu pe terenuri disponibile, aflate în administra-
rea autorităților administrației publice centrale și locale 
sau a instituțiilor publice;

 › administrarea întreprinderilor de stat /municipale și a so-
cietăților comerciale cu capital public;

AdMinistrArEA  
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 › participarea prin reprezentanți (mandatari) la adminis-
trarea societăților comerciale cu capital public-privat;

 › realizarea parteneriatului public-privat;
 › darea în locațiune/arendă sau în comodat, ori vânzarea 

activelor neutilizate de întreprinderile de stat /municipa-
le și de societățile comerciale cu capital integral sau ma-
joritar public;

 › reorganizarea/restructurarea întreprinderilor de stat /
municipale sau a societăților comerciale cu capital inte-
gral sau majoritar public, inclusiv prin atragerea de inves-
tiții private, ori, după caz, lichidarea acestora;

 › ținerea evidenței patrimoniului public, efectuarea moni-
toringului economico-financiar și asigurarea integrității 
și folosirii eficiente a patrimoniului public.

Conform legislației, administrarea proprietății publice se 
efectuează pe principiile eficienței, legalității și transparen-
ței, în scopul:

 › armonizării proporțiilor și structurii proprietății publice, 
precum și a modalităților de administrare a acesteia, cu 
funcțiile statului;

 › atragerii investițiilor în sectorul public al economiei nați-
onale și asigurării unui management eficient;

 › dezvoltării concurenței în economia națională;
 › determinării componenței și valorii bunurilor domeniu-

lui public ale statului, și ținerea evidenței acestor bunuri;
 › sporirii atractivității întreprinderilor de stat și a societă-

ților comerciale cu capital public prin administrare cor-
porativă;

 › prognozării, planificării, evidenței, monitoringului și su-
pravegherii proprietății publice;

 › apărării drepturilor și intereselor legitime ale statului în 
domeniul proprietății publice.

Aspectul eficienței administrării întreprinderilor fondate 
și administrate de către stat și UAT este abordat și tratat 
diferit. Instituțiile internaționale, precum Fondul Mone-
tar Internațional și Banca Mondială, consideră că cea mai 
bună soluție este privatizarea acestor întreprinderi. În ace-
lași timp, OECD și mulți experți internaționali susțin că 
întreprinderile cu cotă de stat sau publice au potențialul de 
a deveni, practic, la fel de eficiente ca și întreprinderile cu 
capital privat, în cazul când la baza acestora sunt puse niște 
principii de administrare corporativă corespunzătoare, care 
să includă stimulente sănătoase pentru persoanele implicate 
în administrare.

Actualmente se înregistrează o performanță redusă pentru 
întreprinderile de stat și municipale. Principalele deficiențe 
ale managementului acestor întreprinderi sunt constatate de 
Curtea de Conturi, controlorii Inspecției Financiare și spe-
cialiștii Serviciul audit intern al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii. Acestea fac parte ca regulă din câteva cate-
gorii:

 › Problema ineficienței în achiziții. Încălcările cele mai 
întâlnite ce țin de achiziții sunt: efectuarea procurări-
lor la prețuri nejustificate; efectuarea achizițiilor prin 
intermediari; efectuarea achizițiilor de proporție fără 
acordul consiliului/fondatorului; efectuarea procurări-
lor cu încălcarea legislației, procedurilor, regulamente-
lor interne.

 › Managementul defectuos al activelor este o altă categorie 
de deficiențe, care se manifestă prin ne-exploatarea aces-
tuia după destinație, ne-punerea un uz a echipamentu-
lui procurat și defectarea acestuia din cauza condițiilor 
ne-adecvate de păstrare. 

 › Din această categorie face parte și management inadec-
vat al creanțelor, ce rezultă în lipsa de facto a mijloacelor 
financiare și atragerea surselor de finanțare din exterior

 › Remunerarea insuficientă sau nejustificat de mare a unor 
categorii de personal. 

 › Reglementarea nerezonabilă a veniturilor. 

1 0 . 2  c a d r u  i n s t i t u ţ i o n a l ,  c o m p e t e n ţ e  ş i 
r e s p o n s a b i l i t ă ţ i 

Statul se manifestă în circuitul civil prin organul său execu-
tiv – Guvernul. Guvernul însă, fiind un organ colegial, reali-
zează atribuțiile ce îi revin prin ministere, ca organe centrale 
de specialitate. În anumite domenii de activitate, Guvernul 
formează alte organe centrale de specialitate, cum sunt de-
partamentele, agențiile de stat, administrațiile sau alte orga-
ne de stat. Responsabil de promovarea politicii statului în 
domeniul administrării și deetatizării proprietății publice 
este Guvernul, iar organul abilitat cu administrarea și deeta-
tizarea proprietății publice este Agenţia Proprietăţii Publice 
(APP), subordonată Guvernului.

Un rol deosebit în procesul de gestionare a patrimoniului îl 
are Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 
și Agenţia Servicii Publice care vor realiza politica statului 
în domeniul relațiilor funciare, cadastrului, geodeziei, car-
tografiei, geo-informaticii. Prin structurile teritoriale, Agen-
ția va organiza și efectua și lucrările de stabilire pe teren a 
hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarelor 
intravilanului localităților. Oficiile teritoriale ale Agenției, 
întreprinderile de stat sau întreprinderile private, care dis-
pun de ingineri cadastrali, certificați la MADRM, vor efec-
tua lucrările de formare a bunurilor imobile. Agenția este 
subordonată Guvernului Republicii Moldova.
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   Împuternicirile de proprietar al 
patrimoniului unităţii administra-
tiv-teritoriale sunt exercitate de către 
Consiliul local, în numele unităţii 
administrativ-teritoriale. 

În domeniul administrării proprietății publice, de compe-
tența autorităţii administraţiei publice locale ține:

 › asigurarea dezvoltării economice a unității administra-
tiv-teritoriale;

 › trecerea bunurilor proprietate a unității administrativ-te-
ritoriale dintr-un domeniu al proprietății publice în altul 
sau în proprietatea statului, ori în proprietatea unei alte 
unități administrativ-teritoriale, participarea la procesul 
de delimitare a patrimoniului unităților administrativ-te-
ritoriale și a patrimoniului statului, inclusiv delimitarea 
terenurilor localităților;

 › exercitarea funcțiilor de deținător de acțiuni (părți socia-
le) în societățile comerciale cu capital integral sau parțial 
al unității administrativ-teritoriale;

 › întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate a 
unității administrativ-teritoriale nepasibile de privatizare 
și prezentarea acestui proiect organului abilitat;

 › fondarea, restructurarea, reorganizarea sau lichidarea 
întreprinderilor municipale, a societăților comerciale cu 
capital integral sau parțial al unității administrativ-terito-
riale, exercitarea funcțiilor de fondator (co-fondator) în 
administrarea acestora;

 › întocmirea și aprobarea listei bunurilor proprietate pu-
blică a unităților administrativ-teritoriale, a listei lucră-
rilor și serviciilor de interes public local, propuse pentru 
concesionare sau pentru altă formă de parteneriat pu-
blic-privat, precum și aprobarea condițiilor parteneriatu-
lui public-privat de interes local;

 › întocmirea listelor de întreprinderi pasibile de restructu-
rare sau de lichidare și prezentarea de extrase din aceste 
liste spre coordonare autorităților administrației publice 
centrale din domeniul ocrotirii sănătății, învățământului, 
culturii;

 › deciderea asupra dării în locațiune/arendă sau comodat 
a terenurilor și a altor bunuri proprietate a unității admi-
nistrativ-teritoriale;

 › ținerea evidenței patrimoniului unității administrativ-te-
ritoriale, a contractelor de locațiune/arendă, comodat, 
concesiune și de administrare fiduciară;

 › exercitarea controlului asupra integrității și folosirii efi-
ciente a patrimoniului unității administrativ-teritoriale;

 › prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public 
organului abilitat;

 › întocmirea rapoartelor anuale privind rezultatele activi-
tății economice locale și prezentarea lor către autoritatea 
administrației publice locale de nivelul al doilea;

 › informarea colectivității locale despre dezvoltarea econo-
miei locale etc.

În domeniul privatizării, autoritățile administrației publice 
locale au competența de:

 › a întocmi și a aproba lista de bunuri proprietate a unității 
administrativ-teritoriale supuse privatizării, de a prezenta 
extrase din aceste liste spre coordonare autorităților ad-
ministrației publice centrale din domeniul ocrotirii sănă-
tății, învățământului, culturii;

 › a organiza pregătirea și desfășurarea procesului de privati-
zare a bunurilor proprietate a UAT, incluse în lista bunu-
rilor supuse privatizării, precum și a terenurilor proprie-
tate a UAT, de a încheia contracte de vânzare-cumpărare;

 › a organiza pregătirea și desfășurarea procesului de comer-
cializare a bunurilor sechestrate de la întreprinderile mu-
nicipale și societățile comerciale în care UAT are o cotă 
de cel puțin 25%, neincluse în listele bunurilor nepasibile 
de privatizare;

 › a informa autoritatea administrației publice locale de ni-
velul al doilea și colectivitatea locală despre desfășurarea 
și rezultatele privatizării bunurilor proprietate a UAT;

 › alte atribuții stabilite de legislația în vigoare.

1 0 . 3  m o d a l i t ă ţ i  d e  a d m i n i s t r a r e  a 
p r o p r i e t ă ţ i i  p u b l i c e

10.3.1 Premise privind modul de exercitare a 
dreptului de proprietate publică

Finalitatea urmărită în exercitarea dreptului de proprietate 
publică este satisfacerea interesului general al cetățenilor. 
Acest deziderat se îndeplinește prin administrarea generală 
a bunurilor care constituie obiectul proprietății publice, ce 
presupune exercitarea de către proprietar a drepturilor de po-
sesie, folosință și de dispoziție. Prin lege, acest drept aparține 
autorităților publice centrale ale puterii executive cu privire 
la bunurile proprietate publică de interes național și autori-
tăților administrației publice raionale sau locale, cu privire 
la bunurile proprietate publică de interes raional sau local. 

Titularii acestui drept îl exercită în virtutea unor prerogative 
administrative, în interesul general al societății. Deși aceste 
autorități au și personalitate juridică de drept civil (articolele 
192 – 193 Cod Civil), în actele de administrare a patrimo-
niului public apar în calitate de subiecte de drept adminis-
trativ asupra bunurilor și au în consecință atribuții care intră 
în conținutul actului propriu-zis de administrare și, foarte 
rar, în calitate de subiecte de drept civil.
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   dreptul de proprietate asupra bu-
nurilor proprietate publică aparţine în 
exclusivitate statului şi uat respec-
tive, astfel că drepturile de posesie, 
folosinţă şi dispoziţie asupra bunuri-
lor proprietate publică a statului, în 
numele statului, sunt exercitate de către 
guvern, iar în numele uat - de către 
consiliile locale. 

Dreptul de proprietate publică se exercită, potrivit normelor 
de drept civil, direct și nemijlocit. Atunci când se realizează 
prin alți subiecți de drept, bunurile sunt transmise/încre-
dințate, prin acte de putere administrativă sau prin contract, 
unor persoane juridice special înființate în acest scop, așa 
precum întreprinderile de stat, cele municipale, altor per-
soane juridice sau persoane fizice.

Drepturile asupra bunurilor proprietate publică pot fi 
exercitate de către autoritățile publice centrale și locale 
competente, în modul și limitele stabilite de lege. Dreptul 
de proprietate este absolut, exclusiv, perpetuu, dar nu este 
nelimitat. Orice nerespectare sau încălcare a modului și li-
mitelor stabilite de lege în procesul exercitării dreptului de 
proprietate publică atrage după sine răspunderea juridică a 
persoanelor responsabile din cadrul autorităților publice re-
spective, pentru depășirea limitelor sau abuz de putere, în 
conformitate cu legea.

Bunurile domeniului public (de stat sau local) pot fi puse în uz 
și folosite în strictă conformitate cu destinația acestora, în 
măsura în care acestea pot fi:

 › administrate direct de către autoritățile publice, inclusiv 
prin intermediul subdiviziunilor acestora;

 › date în administrare și folosință instituțiilor publice, în-
treprinderilor de stat, municipale, altor subiecți de drept, 
înființate de către sau cu participarea autorităților pu-
blice, sau în capitalul social al cărora dețin o cotă-parte 
(acțiuni);

 › concesionate;
 › date în folosință cu titlu oneros (locațiune, arendă);
 › transmise în administrare fiduciară;
 › transmise cu titlu gratuit, în cazurile prevăzute de lege. 

Bunurile domeniului privat, în afară de formele de exercitare 
a dreptului de proprietate indicate mai sus, pot fi supuse pri-
vatizării (înstrăinării), prin vânzare, schimb sau în alt mod 
stabilit de lege și în limitele stabilite de aceasta. 

Din analiza textelor legale, rezultă că se pot constitui două 
categorii de drepturi:

 › una de drept administrativ, constând din dreptul de ad-
ministrare al întreprinderilor de stat, municipale sau in-
stituțiilor publice; și alta

 › de drept civil, constând din dreptul de concesionare și 
dreptul de folosință (locațiune/închiriere, arendare, ad-
ministrare fiduciară) asupra unui bun proprietate publică 
(de stat sau UAT).

10.3.2 Privatizarea bunurilor proprietate publică

Ce este privatizarea proprietății publice?

Privatizarea reprezintă transferarea proprietăţii pu-

blice a statului sau a UAT în proprietate privată. 
Privatizarea este în mod general acceptată ca fiind 
o măsură de îmbunătățire a modului de gestiona-
re a agentului economic sau a activelor privatiza-
te, iar justificarea teoretică a acestui fapt spune că, 
deținătorul dreptului de proprietate urmează să fie 
motivat în a întreprinde acțiuni eficiente din punc-
tul de vedere economic în procesul de gestionare a 
proprietății.

Din punctul de vedere al rentabilității întreprinderilor în 
dependență de proprietar, au fost făcute mai multe studii 
în Republica Moldova, care au stabilit că, în ansamblu, re-
zultatul financiar până la privatizare era mai rău decât după. 
Aceleași studii atestă că, activitatea întreprinderilor proprie-
tate publică este net inferioară celor proprietate privată, care 
asigură o rentabilitate și bază pentru impozitare mai mare. 
Respectiv ar fi recomandabilă privatizarea acestora, cu anu-
mite excepții. Unele întreprinderi de stat contribuie la dez-
voltarea economică și socială a societății, deși acestea deseori 
nu produc venit. Autoritățile publice sunt ultimă instanță 
care urmează să decidă asupra procesului de privatizare. 

Cadrul normativ din domeniul privatizării în Republica 
Moldova este format din:

 › Legea Nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice

 › Legea Nr. 1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ 
și modul de vânzare-cumpărare a pământului

 › Legea Nr. 1324 din 10.03.1993 privatizării fondului de 
locuințe, precum și alte acte normative.
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Ce este deetatizarea proprietății publice?

Potrivit noțiunii din Legea nr. 121, prin deetatiza-

rea proprietăţii publice se înțelege activitatea care 
include transmiterea patrimoniului public în pro-
prietate privată (privatizare), precum și transmi-
terea în concesiune, administrare fiduciară, trans-
miterea întreprinderilor de stat în proprietatea 
unităților administrativ-teritoriale, alte activități 
orientate spre diminuarea participării statului la 
administrarea proprietății.

Experiența demonstrează, că statul și APL nu sunt cei mai 
eficienți agenți economici și cei mai buni gestionari ai patri-
moniului, astfel nu există raționamente serioase pentru men-
ținerea unor active cu potențial economic înalt în proprietate 
publică. Totuși, este binevenită excluderea privatizării totale. 

Legislatorul a stabilit lista bunurilor nepasibile de 

privatizare, din care fac parte: obiectivele care asigu-
ră capacitatea de apărare și securitatea statului, ordi-
nea publică; 
 › obiectivele care fac parte din patrimoniul cultu-

ral național, înscrise în Registrul monumentelor 
Republicii Moldova ocrotite de stat, cu excepția 
celor stabilite de lege; 

 › valorile materiale incluse în rezervele de stat și în 
rezervele de mobilizare; 

 › obiectivele a căror activitate constituie monopo-
lul statului; 

 › bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul 
aerian, apele și pădurile folosite în interes public, 
resursele naturale ale zonei economice și ale pla-
toului continental; 

 › terenurile din fondul apelor, inclusiv terenurile de 
sub apele folosite în interes public, fondul fores-
tier, fâșiile forestiere de protecție a apelor și cele 
din zonele sanitare, terenurile expuse riscului de 
alunecări; 

 › căile de comunicație, pasajele subterane pentru 
pietoni; 

 › oenotecile care, potrivit legislației în vigoare, fac 
parte din patrimoniul cultural național;

 › publicațiile periodice „Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova”, monitoarele oficiale ale ra-
ioanelor, ale municipiilor și monitorul unității 
teritoriale autonome Găgăuzia, precum și publi-
cațiile periodice publice incluse în lista bunurilor 
nepasibile de privatizare.

În cazul în care întreprinderile de stat sau municipale nu 
utilizează activele lor în procesul tehnologic, acestea pot 
fi comercializate în baza Hotărârii Guvernului nr. 480 din 
28.03.2008, prin care a fost aprobat Regulamentul cu pri-
vire la modul de determinare și comercializare a activelor 
neutilizate ale întreprinderilor. 

Conform Regulamentului, pot fi comercializate: clădiri, 
edificii, dispozitive de transmisie, mașini și utilaj, tehnică de 
calcul, aparataj de tot tipul, mijloace de transport, animale 
de lucru și productive, construcții nefinalizate, alte mijloace 
fixe. 

Criteriile de determinare a activelor neutilizate în activitatea 
întreprinderilor: 

 › neutilizarea de lungă durată a activelor în procesul teh-
nologic sau conform destinației directe (mai mult de 1 
an pentru mijloacele fixe mobile și de 3 ani pentru cele 
imobile); 

 › folosirea nerentabilă a activelor în legătură cu modifica-
rea condițiilor de exploatare; 

 › înlocuirea activelor cu altele mai performante; 
 › lipsa de lungă durată a volumelor de producere și comen-

zilor pentru unele active (mai mult de 1 an pentru mijloa-
cele fixe mobile și de 3 ani pentru cele imobile); 

 › surplusul activelor și deficitul de personal pentru utiliza-
rea și exploatarea acestora; 

 › inoportunitatea utilizării în continuare a activelor din ca-
uza gradului avansat al uzurii fizice și/sau morale. 

Pentru determinarea activelor neutilizate ale întreprinderi-
lor, prin ordinul administratorului întreprinderii se insti-
tuie comisia pentru determinarea activelor neutilizate, ce 
va consta din 5-7 persoane. Comisia dată adoptă respec-
tiva decizie, pe care o prezintă consiliului de administrare 
al întreprinderii. În baza deciziei consiliului întreprinderii, 
administratorul va înainta propunerile de comercializare a 
activelor neutilizate autorității publice pentru examinare și 
pentru obținerea autorizației de comercializare. 

Autoritățile administrației publice analizează situația eco-
nomico-financiară la întreprinderea respectivă, apreciază 
posibilitatea de comercializare a activelor neutilizate ale 
întreprinderii și, potrivit rezultatelor examinării, eliberea-
ză autorizații privind comercializarea acestora sau respinge 
propunerile de comercializare. 

După primirea autorizației de comercializare a activelor ne-
utilizate de la autoritatea administrației publice, întreprin-
derea supusă privatizării va solicita acordul scris al Agenției 
Proprietății Publice sau al Consiliului local/Direcției gene-
rale de dezvoltare economică a UTA Găgăuzia. 
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După obținerea autorizației de comercializare a activelor 
neutilizate, administratorul întreprinderii va asigura efectu-
area evaluării acestora de către un evaluator licențiat și va 
institui prin ordin comisia de licitație. 

În componența comisiei de licitație, în mod obligatoriu, va 
fi inclus reprezentantul autorității ce a autorizat comercia-
lizarea (reprezentantul statului în societatea comercială sau 
membrul consiliului de administrație din partea acestei au-
torități) și reprezentantul Agenției Proprietății Publice sau 
al Consiliului local, în cazul expunerii la licitație a activelor 
întreprinderilor incluse în lista bunurilor supuse privatizării. 

   preţul iniţial de expunere a active-
lor la licitaţie se stabileşte de către 
comisia de licitaţie, ţinând cont de 
propunerile organelor de conducere 
ale întreprinderilor respective, dar nu 
va fi mai mic decât valoarea de piaţă 
a activelor, stabilită de evaluatorul 
licenţiat. 

Activele neutilizate ale întreprinderilor pot fi comercializate 
tuturor solicitanților (indiferent de forma lor organizatori-
co-juridică și tipul de proprietate) contra mijloace bănești 
la licitații „cu strigare”, desfășurate în modul stabilit de Gu-
vern. 

La decizia consiliului întreprinderii și a autorității admi-
nistrației publice activele neutilizate, cu valoarea estimativă 
mai mare de 50.000 lei, cu excepția bunurilor imobile, pot fi 
comercializate la licitații „cu strigare”, prin intermediul Bur-
sei Universale de Mărfuri a Moldovei. 

Activele nesolicitate pe parcursul ultimilor 12 luni la  
2 licitaţii „cu strigare” pot fi expuse la licitaţii „cu reducere”, 
în modul stabilit de Guvern sau utilizate conform legislației 
în alt mod (dare în locațiune, casare, transmitere la bilanțul 
altor întreprinderi sau ca majorare a cotei-părți publice a sta-
tului sau a unităților administrativ-teritoriale în societățile 
comerciale etc.). 

În procesul organizării și desfășurării licitațiilor de comerci-
alizare a activelor neutilizate, întreprinderea va asigura per-
fectarea setului de documente (lotul) pentru activele expuse 
la licitație, care va consta din: 

 › raportul de evaluare a activelor; 
 › autorizația autorității publice; 
 › extrasul din Registrul bunurilor imobile, în cazul expune-

rii la licitație a imobilelor; 

 › comunicatul informativ cu privire la desfășurarea licitați-
ei, în care se va indica informația generală despre activele 
expuse, amplasarea lor, modalitatea familiarizării poten-
țialilor cumpărători cu activele expuse la licitație, prețul 
inițial de comercializare; 

 › contractul de vânzare-cumpărare, care se întocmește în 
baza rezultatelor licitației, conform modelului specifi-
cat în anexă, și actului de primire-predare, care servesc 
drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate 
asupra activelor procurate, dacă dreptul de proprietate 
asupra activelor respective, conform legislației, este supus 
înregistrării de stat. 

Transmiterea activelor se efectuează prin act de predare-pri-
mire numai după achitarea deplină a prețului de vânzare. 
Achitarea se efectuează în termen de 7 zile lucrătoare din 
momentul adoptării de către Comisia de licitație a deciziei 
privind stabilirea câștigătorului lotului. 

În dependență de obiectivele care trebuie atinse în urma pri-
vatizării, legislatorul a evidențiat separat etapa post-privati-
zare. Activitățile post-privatizare se desfășoară în următoare-
le direcții principale: 

 › executarea obligațiilor contractuale, inclusiv a obligați-
ilor investiționale, sociale și de altă natură, asumate de 
cumpărători prin contracte de vânzare-cumpărare; 

 › exercitarea de către vânzători a controlului asupra execu-
tării obligațiilor asumate de cumpărători prin contracte 
de vânzare-cumpărare; 

 › monitoringul activității economico-financiare a între-
prinderilor privatizate; 

 › modificarea sau încetarea contractelor de vânzare-cum-
părare, după caz; 

 › soluționarea litigiilor de privatizare; 
 › întreprinderea unor alte acțiuni în domeniu, prevăzute 

de lege. 

Activitățile post-privatizare sunt coordonate de vânzător. 
Pentru efectuarea controalelor post-privatizare și a experti-
zelor, precum și pentru soluționarea litigiilor de privatizare, 
vânzătorul poate să antreneze specialiști cu experiență în do-
meniile respective.
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10.3.3 Concesiunea bunurilor proprietate publică

Ce este concesiunea?

Concesiunea este un contract prin care statul sau 
UAT cesionează (transmite) unui investitor (per-
soană fizică sau juridică, inclusiv străină), în schim-
bul unei redevențe, dreptul de a desfășura activitate 
de prospectare, explorare, valorificare sau restabili-
re a resurselor naturale pe teritoriul său, de a pre-
sta servicii publice, de a exploata bunurile mobile 
și imobile proprietate publică a statului sau a UAT 
care, conform legislației, sunt scoase integral sau 
parțial din circuitul civil, precum și dreptul de a 
desfășura anumite genuri de activitate, inclusiv cele 
care constituie monopolul statului, preluând ges-
tiunea obiectului concesiunii, riscul prezumtiv și 
răspunderea patrimonială (art. 1 din Legea nr. 534 
din 13.07.1995 cu privire la concesiuni).

 › Pot face obiectul concesiunii:
 › terenurile și alte resurse naturale, prospectarea, explora-

rea și valorificarea acestora;
 › bunurile mobile și imobile din domeniul public ori privat 

al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
 › lucrările și serviciile de interes public național sau local.

Calitatea de concedent o are:

 › Guvernul, în cazul concesionării terenurilor și a altor re-
surse naturale. În acest caz, contractul de concesiune se va 
încheia între concesionar și organul central de specialita-
te al administrației publice, autorizat de Guvern;

 › organele centrale de specialitate și autoritățile adminis-
trației publice locale, în limitele competenței lor, în cazul 
concesionării bunurilor întreprinderilor de stat (munici-
pale), a altor obiecte economice.

Concesionari pot fi persoane fizice și juridice din Republica 
Moldova și din alte state. Obiect al concesiunii pot fi bunu-
rile sau serviciile comunale, de transport public, drumurile 
auto de alternativă, centralele termoelectrice, bazele sporti-
ve, bazele de recreație, alte bunuri sau categorii de servicii 
publice de uz sau de interes național sau local.

   Termenul de concesiune poate fi 
de cel mult 50 de ani, în condiţiile 
prevederilor alin.(2) al art. 15 din 
Legea 121 cu privire la administrarea 
şi  deetatizarea proprietăţii publice. 
Conform prevederilor, alin. (4) al art. 

13 din Legea nr. 534 cu privire la 
concesiuni, este stabilit un termen 
al contractului de concesiune ce nu 
va depăşi 50 de ani. Totodată, este 
necesar de menţionat că, în contextul 
proiectului noii legi privind concesiunile 
de lucrări şi servicii, care actualmente 
se examinează în Comisiile parlamen-
tare, termenul concesiunii nu va depăşi 
35 de ani.

Selectarea partenerilor privaţi pentru concesiune se efectu-
ează prin concurs public, desfășurat de autoritatea adminis-
trației publice centrale sau locale, în condițiile Legii nr. 534. 

Terenurile pentru construcția (renovarea) și/sau exploatarea 
obiectului concesiunii pot fi transmise partenerului privat 
cu drept de comodat. Partenerul privat ține, în modul sta-
bilit de Ministerul finanțelor, evidența bunurilor construite 
(renovate) și exploatate în baza contractului de concesiune. 

Autoritatea publică concedent monitorizează serviciile pre-
state de partenerul privat, precum și tarifele la aceste servicii, 
și este în drept de a cere, în condițiile legii, rezilierea con-
tractului de concesiune, în cazul în care partenerul nu înde-
plinește obligațiile stipulate în contract. 

Rezilierea sau modificarea unilaterală a contractului de con-
cesiune este lovită de nulitate absolută. 

Bunurile construite (renovate) pe parcursul concesiunii, 
precum și îmbunătățirile aduse lor, inseparabile de obiectul 
concesiunii, sunt proprietate publică și, după încetarea con-
tractului de concesiune, se transmit autorității publice.

10.3.4 Locațiunea și arenda bunurilor proprietate 
publică

Ce este locațiunea și prin ce se deosebește de 
arendă?

Prin locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea ce-
leilalte părți (locatar) un bun determinat individual 
în folosință temporară sau în folosință și posesiune 
temporară, iar aceasta din urmă se obligă să plăteas-
că chirie.

Reglementarea generală a contractului de locațiune o găsim 
în Codul civil al RM (art. 875 - 922), iar în Legea nr. 121 
din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea pro-
prietății publice este prezentată procedura de coordonare a 
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transmiterii în locațiune a activelor neutilizate. Scopul loca-
țiunii este folosința unui bun care aparține unei alte persoa-
ne și constă în aplicarea calităților utile ale bunului. Posesia 
bunului constă în stăpânirea efectivă a bunului.

Arenda este contractul încheiat între o parte – proprietar, 
uzufructuar sau un alt posesor legal de terenuri și de alte bu-
nuri agricole (arendator) – și altă parte (arendaș) cu privire 
la exploatarea acestora pe o durată determinată și la un preț 
stabilit de părți. Prin acordul părților, dispozițiile cu privire 
la arendă se aplică și la locațiunea altor imobile. Contractu-
lui de arendă se aplică în modul corespunzător dispozițiilor 
cu privire la locațiune, în cazul în care legea nu prevede altfel 
(art.911 Cod Civil).

Bunurile proprietate publică pot fi transmise în posesie și 
folosință contra plată persoanelor fizice și juridice de drept 
privat și public, prin încheierea contractelor de locațiune sau 
arendă, după caz. Locațiunea sau arenda bunurilor proprie-
tate publică poate avea loc în strictă conformitate cu legis-
lația civilă, legislația cu privire la administrarea proprietății 
publice, a proprietății unităților administrativ-teritoriale și 
cu Legea privind administrația publică locală. 

   Autorităţile publice pot transmite 
în locaţiune sau arendă orice bunuri 
din domeniul public şi/sau privat, cu 
excepţia bunurilor care, în conformi-
tate cu legea, nu pot fi transmise în 
posesie şi folosinţă persoanelor de 
drept privat. Contractele de locaţiune 
şi arendă se pot încheia, după caz, 
cu orice persoană fizică sau juridică, 
inclusiv străine, de către titularul 
dreptului de proprietate sau de admi-
nistrare.

Transmiterea bunurilor proprietate publică în locațiune și/
sau arendă se aproba, după caz, prin hotărâre a titularului 
dreptului de administrare, a consiliului local, raional sau a 
unității teritoriale autonome. Contractele de locațiune și 
arendă a bunurilor proprietate publică vor cuprinde clauze 
de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit 
specificului și destinației acestuia. Transmiterea bunurilor în 
locațiune și arendă se face prin licitație publică, în condițiile 
legii și cu excepțiile prevăzute expres de lege.

10.3.5 Locațiunea activelor neutilizate
Fondurile fixe și alte active pe termen lung, neutilizate de 
instituțiile publice, de întreprinderile de stat/municipale și 
de societățile comerciale cu capital integral sau majoritar pu-

blic (denumite în continuare active neutilizate), pot fi date 
în locațiune cu acordul prealabil al autorității administrației 
publice centrale sau locale, care va decide asupra modului 
de selectare a locatarului, în conformitate cu legislația. Con-
tractele de locațiune, încheiate fără acordul indicat mai sus, 
sunt lovite de nulitate absolută. Nu se admite locațiunea cu 
drept de răscumpărare (locațiunea financiară, leasingul fi-
nanciar) a activelor neutilizate. 

Clauzele esenţiale ale contractului de locaţiune a ac-

tivelor neutilizate sunt următoarele:
 › descrierea obiectului locațiunii;
 › termenul de locațiune;
 › componența, cuantumul și termenul de plată al 

chiriei și, după caz, condițiile și modul de indexa-
re și/sau de modificare a cuantumului chiriei;

 › modul de restituire a obiectului locațiunii și, după 
caz, condițiile de prelungire a locațiunii.

Termenul contractului de locațiune a activelor neutilizate 
ale întreprinderilor de stat / municipale și ale societăților co-
merciale cu capital integral sau majoritar public, neincluse 
în listele bunurilor nepasibile de privatizare, cu excepția ac-
tivelor din cadrul parcurilor industriale, nu poate depăși un 
an. Termenul contractului de locațiune a bunurilor imobile 
ale întreprinderilor de stat/municipale și ale societăților co-
merciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul 
parcului industrial nu poate depăși termenul-limită pentru 
care a fost acordat titlul de parc industrial.

Cuantumul contractual al chiriei care se plătește pentru ac-
tivele neutilizate nu trebuie să fie mai mic decât cuantumul 
minim al chiriei calculat conform legii. Plata chiriei pentru 
activele neutilizate se efectuează exclusiv în mijloace bănești. 
Mijloacele financiare obținute din locațiunea activelor neu-
tilizate, după acoperirea cheltuielilor aferente locațiunii lor, 
sunt folosite prioritar la plata restanțelor întreprinderii de 
stat/municipale sau ale societății comerciale față de bugetul 
public național și a restanțelor la plata salariilor. Mijloacele 
financiare rămase după efectuarea acestor plăți se investesc 
prioritar în dezvoltarea întreprinderii de stat/municipale ori 
a societății comerciale, la decizia consiliului ei. 

Rezilierea sau modificarea unilaterală a contractelor de loca-
țiune a activelor neutilizate sunt lovite de nulitate absolută. 
Autoritățile administrației publice centrale și locale respec-
tive verifică corectitudinea încheierii contractelor de locați-
une a activelor neutilizate.
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10.3.6 Vânzarea activelor neutilizate
Activele neutilizate pot fi vândute la decizia consiliului în-
treprinderii de stat/municipale sau al societății comerciale 
cu capital integral sau majoritar public, având acordul prea-
labil al autorității administrației publice centrale sau locale. 

Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale, 
ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar 
public, precum și ale instituțiilor publice, se vând în mo-
dul stabilit de Guvern. Contractul de vânzare-cumpărare a 
activelor neutilizate, încheiat fără acordul prealabil în scris 
al autorității administrației publice centrale sau locale, este 
lovit de nulitate absolută.

Mijloacele financiare obținute din vânzarea activelor neutili-
zate, după acoperirea cheltuielilor aferente vânzării acestora, 
sunt folosite prioritar la achitarea restanțelor întreprinderii 
față de bugetul public național, iar mijloacele financiare ră-
mase se investesc în dezvoltarea întreprinderii.

Autoritățile administrației publice centrale și locale respec-
tive verifică corectitudinea încheierii contractelor de vânza-
re-cumpărare a activelor neutilizate. Încăperile nelocuibile 
neutilizate, precum și terenurile care au devenit active neu-
tilizate ale întreprinderilor de stat/municipale sau ale soci-
etăților comerciale cu capital public, cu excepția bunurilor 
imobile din cadrul parcurilor industriale, nu pot fi vândute 
în calitate de active neutilizate, deoarece acestea sunt supuse 
privatizării conform unei legislații speciale.

10.3.7 Vânzarea-cumpărarea, transmiterea în 
locațiune / arendă a terenurilor aferente

Autoritățile administrației publice centrale și locale întâm-
pină adeseori anumite probleme cu gestionarea terenurilor 
aferente diferitelor imobile aflate în domeniul privat al sta-
tului și al UAT. 

Prin teren aferent înțelegem o suprafață de teren pe care sunt 
amplasate nemijlocit construcțiile nefinalizate, construcțiile 
întreprinderilor privatizate, construcțiile aflate în proprie-
tatea întreprinderilor private, înființate în afara procesului 
de privatizare, construcțiilor private atribuite în calitate de 
cotă-parte valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole 
(depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, 
fățări, ateliere de reparație și de păstrare a mecanismelor 
(agregatelor) agricole, ferme zootehnice, inclusiv amenajări 
piscicole, instalații de desecare, de irigare, dacă nu au fost 
atribuite la altă categorie de destinație), folosite în scopul 
producției agricole și agroindustriale, precum și terenul adi-
acent, atribuit la decizia proprietarului. 

Nu sunt considerate terenuri aferente următoarele 

categorii de terenuri: 
 › din domeniul public;
 › aferente caselor de locuit și bunurilor privatizate 

sau private, amplasate în casele de locuit;
 › situate în zonele fondului apelor, în zone de 

odihnă, parcuri, grădini publice și scuaruri sau 
destinate dezvoltării rețelelor inginerești și nece-
sităților publice, conform planului de amenajare 
a teritoriului unității administrativ-teritoriale și 
planului urbanistic general al localităților acestei 
unități, aprobate în modul stabilit, aferente bunu-
rilor din rezervele materiale de stat, din rezervele 
de mobilizare sau aferente bunurilor obiectivelor 
de protecție civilă nepasibile privatizării;

 › aferente bunurilor nepasibile privatizării;
 › poluate cu substanțe chimice sau radioactive ori 

infectate cu substanțe biologice periculoase;
 › aferente bunurilor transmise întreprinderilor pri-

vatizate în gestiune economică;
 › care, potrivit actelor legislative, nu pot fi înstră-

inate.

În cazul în care terenurile menționate mai sus constituie păr-
ți integrante ale unui teren aferent solicitat spre cumpărare, 
trebuie să fie făcută delimitarea lor. Delimitarea în terenuri 
separate și formarea unui bun independent de drept se efec-
tuează, la cererea persoanei interesate, potrivit condițiilor de 
formare a bunurilor imobile prevăzute de legislația în vigoa-
re.

În cazul amplasării mai multor construcții pe un teren, de-
terminarea suprafeței terenului aferent fiecărei construcții 
în parte se efectuează la cererea persoanei/persoanelor in-
teresate, în baza schemei terenului adiacent al acesteia, ela-
borate pentru determinarea suprafeței necesare în procesul 
tehnologic de către o întreprindere licențiată în domeniul 
urbanismului, respectând principiul proporționalității în 
privința suprafețelor construcțiilor, potrivit condițiilor de 
formare a bunurilor imobile, prevăzute de legislație.

Terenurile aferente pot fi vândute sau date în locațiune/
arendă de către stat sau autoritățile administrației publice 
locale Dar, procedurii de vânzare-cumpărare sau de dare 
în locațiune/arendă pot fi supuse doar terenurile aferente, 
nemijlocit utilizate în procesul tehnologic. 

Procedura de privatizare prin vânzare-cumpărare sau de dare 
în locațiune/arendă a terenurilor aferente este stabilită prin 
Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea și locațiu-



Ghid practic. Managementul proprietăţii publice94

nea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 1428 din 16.12.2008.

Conform Regulamentului, vânzarea sau darea în locațiune/
arendă a terenurilor aferente din domeniul privat al UAT /
UTA Găgăuzia se efectuează de către autoritățile adminis-
trației publice locale, prin decizia consiliilor locale. 

Vânzarea sau darea în locațiune/arendă a terenurilor aferen-
te din domeniul privat al statului se efectuează de către Gu-
vern, prin organele de stat abilitate, care, în numele statului, 
încheie contracte de vânzare-cumpărare.

În calitate de cumpărător sau locatar/arendaș al terenului 
aferent poate fi proprietarul bunului privatizat sau privat, 
amplasat pe acest teren, sau persoana împuternicită de acesta.

În cazul în care proprietar al obiectului privatizat sau privat 
este o întreprindere, în calitate de cumpărător sau locatar/
arendaș al terenului aferent poate acționa numai această în-
treprindere. Acționarii (participanții) întreprinderii nu pot 
acționa în calitate de cumpărător în nume propriu.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra încăperilor 
într-o construcție aparține mai multor proprietari și fiecare 
proprietar aparte întrunește toate condițiile necesare pentru 
a fi calificat drept cumpărător sau locatar / arendaș, toți pro-
prietarii au dreptul de a cumpăra sau de a lua în locațiune / 
arendă terenul aferent, ca proprietate comună pe cote-părți. 
Plata se achită de către fiecare proprietar proporțional cotei 
lui din obiect. Dacă amplasarea încăperilor într-o construc-
ție permite separarea sectoarelor de teren aferente fiecărei 
încăperi și formarea unor bunuri independente de drept, 
proprietarii acestora, după înregistrarea lor în Registrul bu-
nurilor imobile, pot cumpăra sau lua în locațiune / arendă 
sectoarele de teren respective.

În cadrul procedurii de privatizare prin vânzare-cumpăra-
re sau de luare în locațiune / arendă a terenurilor aferente, 
vânzătorii și cumpărătorii, locatarii/arendații urmează să 
respecte etapele și să prezinte toată documentația stabilită 
prin Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea, loca-
țiunea / arenda terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008. 

Achitarea prețului de vânzare se poate efectua prin virament 
sau în numerar, ca plată unică sau în rate. Așa cum este sta-
bilit în contractul de vânzare-cumpărare, contractul de vân-
zare-cumpărare servește drept temei pentru înregistrarea 
dreptului de proprietate al cumpărătorului asupra terenului. 
Dreptul de proprietate al cumpărătorului asupra sectorului 
de teren apare din momentul înregistrării lui în Registrul 
bunurilor imobile.

Achitarea plății rezultate din contractul de vânzare-cumpă-
rare se efectuează pe două conturi, în funcție de apartenența 
terenurilor, după cum urmează:

 › 80 la sută din mijloacele bănești, rezultate din vânzarea 
terenurilor din domeniul privat al statului - la bugetul de 
stat sau 80 la sută din mijloacele bănești, rezultate din vân-
zarea terenurilor din domeniul privat al UAT – pe contul 
bugetului municipiului, orașului sau satului (comunei);

 › 20 la sută – la bugetul de stat, pentru a fi utilizate la rea-
lizarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de 
sporire a fertilității solului, aprobat de Guvern.

Autoritățile publice care vând terenul aferent întocmesc, în 
mod gratuit, toate documentele necesare pentru tranzac-
țiile de vânzare-cumpărare a terenurilor, inclusiv planurile 
cadastrale ale acestora, din contul veniturilor de la aceste 
tranzacții, conform devizelor de cheltuieli prezentate de 
subdiviziunile respective, care perfectează documentele. 
Toate documentele ce țin de vânzarea-cumpărarea terenu-
lui aferent se păstrează de către autoritățile publice în mape 
speciale, cinci ani de la data încheierii contractului de vânza-
re-cumpărare a terenului.

Terenurile din domeniul public pot fi date în locațiune/
arendă proprietarilor de bunuri private în condițiile Legii 
nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate 
publică și delimitarea lor. Plata pentru folosirea terenurilor 
proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile 
se determină în condițiile Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 
1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpă-
rare a pământului.

Mijloacele bănești provenite de la locațiunea/arenda terenu-
rilor proprietate publică a statului se varsă în bugetul de stat 
sau, după caz, în bugetele unităților administrativ-teritoriale 
respective.

10.3.8 Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor 
proprietate publică

Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică 
se efectuează în cazul:

 › trecerii acestor bunuri dintr-un domeniu al proprietății 
publice în altul, în condițiile legislației privind proprie-
tatea publică;

 › trecerii întreprinderilor de stat/municipale, a subdiviziu-
nilor acestora, a bunurilor distincte proprietate a statului 
în proprietatea unității administrativ-teritoriale și invers;

 › trecerii întreprinderilor de stat/municipale, a subdiviziu-
nilor acestora, a bunurilor distincte proprietate a statului 
sau a unității administrativ-teritoriale din subordinea unei 
autorități publice în subordinea altei autorități publice.
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Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică 
din domeniul privat în domeniul public se efectuează nu-
mai pentru utilitate publică. Hotărârile de transmitere a 
întreprinderilor de stat, subdiviziunilor lor sau a bunurilor 
distincte proprietate a statului se adoptă de Guvern în cazul: 

 › transmiterii în proprietatea unităților administrativ-teri-
toriale a întreprinderilor de stat, a subdiviziunilor lor, a 
bunurilor distincte proprietate de stat, inclusiv a cotelor 
de participare ale statului în societățile comerciale;

 › înființării sau reorganizării întreprinderilor de stat;
 › schimbării subordonării întreprinderilor de stat, societă-

ților comerciale cu capital de stat, subdiviziunilor lor și 
bunurilor imobile proprietate a statului în legătură cu re-
organizarea autorităților administrației publice centrale.

Hotărârile privind reorganizarea autorităților administrației 
publice centrale sau delimitarea administrativ-teritorială vor 
fi însoțite de lista instituțiilor publice și de lista întreprin-
derilor subordonate autorității publice antrenate în reorga-
nizare. Transmiterea cu titlu gratuit a subdiviziunilor insti-
tuțiilor și întreprinderilor de stat în cadrul unui și aceluiași 
organ central de specialitate, fără reorganizarea lor, se efec-
tuează prin hotărâre a organului respectiv, cu informarea 
organului abilitat. 

10.3.9 Administrare fiduciară
Administrarea fiduciară are reglementare în:

 › Codul Civil al RM (art. 1053 – 1059)
 › Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice
 › Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 

transmiterea patrimoniului de stat în administrare fidu-
ciară nr. 64 din 22.01.98. 

De menționat, că multe prevederi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 64 din 22.01.98 nu mai sunt valabile și intră în contradic-
ție cu prevederile Codului Civil, deoarece Regulamentul re-
spectiv, aprobat prin această Hotărâre, reglementează trans-
miterea patrimoniului de stat în administrare fiduciară, în 
scopul perfecționării sistemului de administrare, asigurării 
activității post-privatizaționale eficiente a întreprinderilor și 
de pregătire a acestora pentru privatizare prin instituirea re-
lațiilor de drept bazate pe instituția administrării fiduciare. 

Întreprinderile de stat / municipale și valorile mobiliare (co-
tele de participare) în societățile comerciale cu capital pu-
blic sau public-privat se dau în administrare fiduciară prin 
concurs public, desfășurat de autoritatea administrației pu-
blice centrale sau locale. Contractul de administrare fiduci-
ară se elaborează după contractul-model, aprobat de Guvern 
prin Hotărârea sa nr. 64 din 22.01.1998, se semnează de 

către autoritatea administrației publice centrale, în numele 
Guvernului sau de către autoritatea administrației publice 
locale, la decizia consiliului local. 

Administrarea fiduciară presupune unele trăsături juridice 
specifice contractuale și, anume:

 › transmiterea patrimoniului în administrarea fiduciară 
este o formă de realizare a împuternicirilor proprietaru-
lui. Anume el determină scopul constituirii administrării 
fiduciare și volumul împuternicirilor transmise;

 › executarea contractului poate fi în interesul fondatoru-
lui sau a persoanei desemnate de acesta. În ultimul caz, 
contractul de administrare fiduciară apare ca un contract 
încheiat în folosul unei terțe persoane;

 › transmiterea patrimoniului în administrare fiduciară nu 
duce la trecerea dreptului de proprietate către adminis-
tratorul fiduciar, respectiv atributele dreptului de propri-
etate nu sunt transmise în baza acestui contract. Preroga-
tivele unui proprietar, transmise în baza acestui contract, 
îi acordă dreptul numai de a exercita aceste atribute în 
numele său, prin aceasta prestând servicii cu caracter juri-
dic și faptic fiduciantului.

Contractul de administrare fiduciară are tangențe cu un șir 
de contracte civile, ca contractele de mandat, comision și 
agenție. La fel, acest contract urmează a fi delimitat de ac-
țiuni de administrare a patrimoniului din partea organelor 
interne ale societăților comerciale, necomerciale sau a între-
prinderilor de stat. În acest caz, directorul întreprinderii sau 
alt organ statutar înfăptuiește administrarea internă a aces-
tora, cu toate că posedă împuterniciri de dispoziție a bunu-
rilor acestor subiecți, nu delimitează bunurile administrate 
întru-o balanță contabilă aparte și nu poartă răspundere 
juridico-civilă față de acești subiecți, decât în cazurile pre-
văzute de lege.

Autoritățile publice, în virtutea atribuțiilor stabilite de lege, 
nu fot figura în calitate de administrator fiduciar. O inter-
dicție legală constă în imposibilitatea corespunderii calității 
de administrator fiduciar și beneficiar.

În raporturile cu terții, administratorul fiduciar are preroga-
tivele unui proprietar. Dacă nu manifestă față de interesele 
fiduciantului diligența de care dă dovadă în afacerile proprii, 
fiduciarul este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel. 

Fiduciantul nu transmite administratorului fiduciar împu-
ternicirile sale de proprietar, dar numai posibilitatea realiză-
rii lor prin intermediul săvârșirii acțiunilor de administrare. 
În această situație, statutul administratorului fiduciar are 
asemănări considerabile cu cele ale reprezentantului. Ma-
nifestarea diligenței sporite față de interesele fiduciantului 
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reprezintă o trăsătură de bază a exercitării prerogativelor 
fiduciarului, iar în cazul unei vădite nemanifestări de abne-
gație în exercitarea competențelor sale contractuale, fiducia-
rul este obligat să repare prejudiciul cauzat. Lipsa diligenței 
corespunzătoare mărturisește despre existența în activitatea 
fiduciarului a unor elemente ale vinovăției cu apariția răs-
punderii civile, în cazul demonstrării faptului. 

Reieșind din construcția legală a administrării fiduciare, fi-
duciantul, ca proprietar al patrimoniului, poartă povara în-
treținerii patrimoniului. Întreg riscul micșorării sau măririi 
patrimoniului administrat, inclusiv apariția drepturilor și 
obligațiilor ce decurg din contract, îl suportă proprietarul. 
Însă contractul poate prevedea și obligația de a le preda fi-
duciantului sau beneficiarului imediat după dobândirea lor, 
fapt ce exclude majorarea din contul lor a patrimoniului ad-
ministrat.

Potrivit art. 1059 al Codului Civil, administratorul fiduciar 
trebuie să indice în actul juridic faptul că acționează în calita-
te de fiduciar. Aceasta condiție se consideră respectată, dacă:

 › la încheierea actului juridic, cealaltă parte știa sau trebuia 
să știe despre faptul că actul juridic este încheiat de admi-
nistratorul fiduciar în această calitate;

 › în actul juridic încheiat în scris s-a introdus, după nume-
le său, denumirea administratorului fiduciar, mențiunea 
„A.F.”

În cazul când în actul juridic nu se indică faptul că admi-
nistratorul fiduciar a acționat în această calitate, el se obligă 
personal în fața terților și răspunde în fața acestora doar cu 
patrimoniul propriu.

În cazul în care administratorul fiduciar nu a asigurat atinge-
rea indicilor prevăzuți de contract, acesta poate fi reziliat la 
cererea autorității administrației publice centrale sau locale. 

10.3.10 Parteneriatul public-privat
În ultimii ani, pe ordinea zilei din ce în ce mai des sunt inclu-
se contractele de parteneriat între sectorul privat și sectorul 
public în vederea realizării unor investiții în infrastructură și 
pentru operarea unor servicii publice de interes local. Aceas-
tă nouă orientare, care, de altfel, se înscrie într-un trend ge-
neral pe plan european, ține preponderent de avantajele pe 
care, în principiu, le presupune un PPP, respectiv: de împăr-
țire a costurilor realizării unei investiții, a riscurilor asociate 
exploatării acesteia și, parțial, de lipsa resurselor din admi-
nistrația publică centrală sau locală destinate investițiilor. 

Pe de altă parte, extinderea formelor de PPP în Moldova se 
datorează și unor reglementări, care au fost emise de Repu-
blica Moldova începând cu 2007 și care au permis autorită-

ților centrale și locale să cunoască această nouă oportunitate 
de finanțare a dezvoltării locale, chiar dacă oportunitățile pe 
care le generează nu sunt încă pe deplin estimate din lipsă 
de practică.

Cadrul legal. Legea de bază este Legea nr. 179 din 10.07.2008 
cu privire la PPP, elaborată în temeiul Legii nr. 121 din 
04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietă-
ții publice. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 476 din 
04.07.2012 a fost aprobat Regulamentul privind proceduri-
le standard și condițiile generale de selectare a partenerului 
privat, iar în data de 19 aprilie 2012 a fost aprobată Hotă-
rârea Guvernului nr. 245 cu privire la Consiliul Național 
pentru PPP. 

Contractul PPP este contractul de lungă durată, încheiat 
între partenerul public și partenerul privat pentru desfășu-
rarea activităților de interes public, fondat pe capacitățile 
fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, ris-
curile și beneficiile. Obiectul PPP poate fi orice bun, lucrare, 
serviciu public sau orice funcție realizată de partenerul pu-
blic, cu excepția celor expres interzise de lege. PPP se poate 
constitui pe baza obiectelor infrastructurii și/sau a facilități-
lor existente, sau poate avea la bază crearea de noi obiecte și/
sau facilități de utilitate publică.

Cadrul Instituţional al PPP în Republica Moldova este com-
pus din următoarele instituții: 

 › Consiliul Național pentru Parteneriatul Public-Privat
 › Guvernul Republicii Moldova
 › Ministerul Economiei și Infrastructurii
 › Ministerul Finanțelor
 › Agenția Proprietății Publice
 › Autoritățile administrației publice locale

Consiliul Naţional pentru PPP este o structură funcțională de 
competență generală, fără personalitate juridică, constituită 
pe lângă Guvern, pentru evaluarea politicii statului în do-
meniul parteneriatului public-privat, pentru definirea prio-
rităților și strategiilor de implementare a PPP în Republica 
Moldova. Printre atribuțiile de bază ale Consiliului sunt 
definirea priorităților și strategiilor de implementare a par-
teneriatelor public-private și monitorizarea realizării acesto-
ra; evaluarea politicii statului în domeniul parteneriatelor 
public-private, promovarea și elaborarea recomandărilor în 
vederea îmbunătățirii acestora.

În domeniul PPP, Guvernul are următoarele competențe:

 › aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei 
lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse 
parteneriatului public-privat;
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 › aprobarea obiectivelor proiectelor de parteneriat pu-
blic-privat de interes național și a cerințelor generale pri-
vind selectarea partenerului privat, precum și a condiții-
lor parteneriatului public-privat;

 › aprobarea documentelor de politici privind dezvoltarea 
parteneriatului public-privat;

 › aprobarea actelor normative necesare pentru executarea 
prezentei legi, aprobarea setului de documente standard 
(modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), 
precum și a procedurilor standard pentru asigurarea 
funcționării parteneriatului public-privat;

 › desemnarea autorității publice care va încheia contractele 
cu partenerii privați în cazul parteneriatelor publice-pri-
vate inițiate de Guvern sau de către autoritățile adminis-
trației publice centrale.

În același domeniu, Ministerul Economiei şi Infrastructurii 
este responsabil de:

 › elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea 
parteneriatului public-privat;

 › elaborarea propunerilor de modificare și completare a 
actelor legislative și normative privind parteneriatul pu-
blic-privat;

 › elaborarea și prezentarea către Guvern spre aprobare a 
proiectelor de acte normative necesare executării prezen-
tei legi.

De competența Ministerului Finanţelor ține examinarea pro-
punerilor privind participarea bugetului de stat la realizarea 
proiectelor PPP, inițiate și aprobate de Guvern; monitoriza-
rea procesului executării de către partenerul public a cheltu-
ielilor de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de 
parteneriat public-privat de interes național. 

Competența Agenţiei Proprietăţii Publice constă în:

 › coordonarea inițierii și realizării PPP la nivel național, 
identificarea obiectivelor proiectelor de PPP de interes 
național, elaborarea cerințelor generale privind selectarea 
partenerului privat, precum și a condițiilor parteneriatu-
lui public-privat;

 › avizarea studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele 
public-private de interes național și local;

 › monitorizarea, evaluarea și controlul modului în care 
partenerii publici respectă procedurile de selectare a par-
tenerilor privați, precum și a modului de realizare a PPP;

 › elaborează și pune în aplicare documentația standard 
pentru procedurile de selectare a partenerilor privați, di-
seminează cele mai bune practici și recomandări în dome-
niul realizării parteneriatului public-privat;

 › acordă partenerilor publici și partenerilor privați asisten-
ța necesară aplicării legislației;

 › identifică barierele și deficiențele în calea realizării efici-
ente a parteneriatelor publice private;

 › identifică potențialele parteneriate publice-private în 
baza informațiilor transmise de către partenerii publici 
și facilitează contactele dintre aceștia și potențialii par-
teneri privați;

Competențele autorităţilor administraţiei publice locale pot 
fi formulate în modul următor:

 › aprobă lista bunurilor proprietate a UAT precum și lis-
ta lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse 
pentru PPP.

 › aprobă obiectivele și condițiile PPP, cerințele generale 
privind selectarea partenerului privat;

 › încheie contractul de parteneriat public-privat;
 › efectuează controlul și monitorizarea realizării proiecte-

lor PPP în raza UAT respective.

Care sunt formele de realizare a PPP în 
Republica Moldova?

Principalele forme de realizare a PPP potrivit ca-
drului legal sunt:
 › contract de antrepriză/prestări servicii;
 › contract de administrare fiduciară;
 › contract de locațiune/arendă;
 › contract de concesiune;
 › contract de societate, sub unul din tipurile per-

mise de legislație – SRL, SA, SC sau SCN.

Care sunt etapele de realizare a PPP în 
Republica Moldova?

Pentru a implementa un PPP este necesar  de a par-
curge anumite etape și, anume:
1. Identificarea de către partenerul public a obiec-

tului și a obiectivului PPP. 11 Elaborarea și 
promovarea de către partenerul public, în cazul 
autorităților administrației publice centrale, a 
unei Hotărâri de Guvern privind completarea 
și modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărâ-
rea Guvernului nr. 419 din 18.06.2012 privind 
aprobarea Listei bunurilor proprietate a statului 
și a listei serviciilor și lucrărilor de interes public 
național, prin care să fie determinat partenerul 
public, obiectul, obiectivele proiectului PPP și 
scopul de dezvoltare a bunurilor, serviciilor și 
lucrărilor de interes public prin implementarea 
proiectului PPP respectiv.
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2. Elaborarea studiului de fezabilitate de către 
partenerul public.  În cazul în care Studiul de 
fezabilitate elaborat demonstrează viabilitatea 
proiectului, partenerul public desemnat, în ca-
zul autorităților publice centrale, elaborează 
și înaintează spre aprobare Guvernului, un alt 
proiect de Hotărâre de Guvern privind cerin-
țele generale de selectare a partenerului privat, 
obiectivele specifice, procedura concursului de 
selectare a partenerului privat, precum și condi-
țiile parteneriatului public-privat.

3. Avizarea studiului de fezabilitate de către Agen-
ția Proprietății Publice.

4. Elaborarea de către partenerul public a docu-
mentației necesare concursului de selectare a 
partenerului privat.

5. Desemnarea membrilor comisiei de selectare. 
Desemnarea este atribuția autorității publice 
responsabile prin lege.

6. Publicarea în Monitorul Oficial, pe pagina web 
a organelor de stat abilitate și prin intermediul 
altor mijloace de informare în masă a unui co-
municat informativ privind desfășurarea con-
cursului de selectare.

7. Transmiterea (către potențiali ofertanți, de re-
gulă contra plată) / publicarea conținutului 
documentației și a cerințelor generale privind 
proiectul PPP pe pagina web a autorității pu-
blice care a inițiat proiectul de parteneriat pu-
blic-privat.

8. Primirea ofertelor și evaluarea acestora.
9. Desemnarea ofertantului câștigător al concur-

sului de selectare a partenerului privat sau res-
pingerea ofertelor. În cadrul acestei etape, auto-
ritatea publică responsabilă urmează să aprobe 
decizia privind desemnarea partenerului privat 
sau privind respingerea tuturor ofertelor primi-
te în concurs.

10. Negocierea contractului de parteneriat pu-
blic-privat cu câștigătorul concursului.

11. Semnarea contractului de parteneriat pu-
blic-privat.

12. Monitorizarea respectării prevederilor contrac-
tului de parteneriat public-privat.

Care sunt riscurile proiectelor PPP și 
modalitatea lor de repartizare?

Proiectele de parteneriat public-privat reprezintă 
proiecte de investiții pe termen lung, dezvoltarea 
și implementarea cărora se bazează pe cooperarea 
între partenerul public și partenerul privat, având 
ca scop sporirea eficienței patrimoniului public, 
fiecare partener asumându-și riscuri și responsabi-
lități concrete. Riscurile sunt elemente incerte, dar 
posibile, ce apar permanent în procesul evenimen-
telor tehnice, umane, sociale, politice, reflectând 
variațiile distribuirii rezultatelor posibile, probabi-
litatea de apariție cu valorile subiective și obiective, 
având efecte posibil negative și ireversibile. Din 
aceste considerente, chiar de la etapa de inițiere a 
proiectelor PPP, în procesul efectuării studiului 
de fezabilitate, partenerul public este obligat să 
identifice riscurile aferente realizării parteneria-
tului public-privat. Principalele tipuri de riscuri și 
modalitatea distribuirii lor se aprobă de Ministerul 
Economiei și Infrastructurii.

Astfel, prin Ordinul nr. 143 din 02.08.2013, Ministerul 
Economiei și Infrastructurii a aprobat Matricea preliminară 
de repartiție a riscurilor de proiect. Matricea reprezintă un 
model orientativ de partajare a riscurilor în cadrul proiecte-
lor de parteneriat public-privat, având drept scop evaluarea 
categoriilor de risc previzibile, care pot avea impact asupra 
proiectului, descriind algoritmul de repartiție a acestora 
în funcție de abilitatea fiecărui participant la parteneriatul 
public-privat de a gestiona riscul în modul cea mai eficient, 
astfel încât costul pe termen lung al proiectului să fie cel mai 
mic posibil raportat la analiza cost-beneficiu.

Totalitatea riscurilor ce pot apărea într-un proiect de parte-
neriat public-privat este anticipată de către partenerul pu-
blic în studiul de fezabilitate, care include o analiză comple-
xă ce ar defini și cuantifica în termeni economici și financiari 
riscurile de proiect, luând în considerare scenariile identifi-
cate de partajare a acestora între parteneri, cu argumentări 
raționale în studiu. 

Legislația în vigoare reglementează modalitatea de reparti-
zare a riscurilor precum și instituirea unor garanții în imple-
mentarea proiectelor de PPP și, anume: 

 › Repartizarea riscurilor între partenerul public și partene-
rul privat se efectuează în conformitate cu clauzele con-
tractului de PPP reieșind din analizele incluse în studiul 
de fezabilitate;
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 › În cazurile expres prevăzute de lege sau de contract, par-
tenerul privat este obligat se depună garanție pentru folo-
sirea obiectului parteneriatului public-privat.

Partenerul public are obligația de a efectua controlul anual 
asupra modului de realizare a PPP, inclusiv prin desemnarea 
unui auditor independent. Totodată, partenerul privat este 
obligat să asigure partenerului public accesul liber la obiec-
tul PPP, precum și la toate informațiile și documentele afe-
rente realizării PPP. 

Controlul realizării PPP poate fi exercitat și de către organe-
le de control/audit ale statului, în conformitate cu legislația 
în vigoare.

1 0 . 4  p r o b l e m e  ş i  n e a j u n s u r i  î n 
a d m i n i s t r a r e a  p r o p r i e t ă ţ i i  p u b l i c e

Deși există un cadrul normativ-legislativ suficient de bine re-
glementat, în activitatea autorităților publice locale se con-
stată în continuare deficiențe ale administrării proprietății 
publice. Rapoartele Curții de Conturi, dar și ale serviciilor 
de audit intern, atestă încă multiple carențe și erori în gesti-
onarea bunurilor proprietate publică. În mare parte, acestea 
se manifestă în următoarele aspecte: 

Delimitarea proprietăţii publice. Conform datelor din rapoar-
tele Curții de Conturi, dar și din studiile recente, în majorita-
tea UAT nu a fost finalizată delimitarea proprietății publice, 
conform dreptului de proprietate. Dacă situația cu delimita-
rea pe domenii a terenurilor este în faza de finalizare, atunci, 
în ceea ce ține de bunurile patrimoniale, până la moment nu 
există o atribuire expresă a bunurilor patrimoniale ale admi-
nistrației publice municipale la domeniul public sau privat și 
nici după regimul juridic al proprietății (regim public și pri-
vat). Deși, prevederile legislației în vigoare stabilesc expres că, 
evidența patrimoniului administrației publice locale trebuie 
să se facă nu numai după forma de proprietate, dar și după 
domeniul și regimul juridic al acestuia, o bună parte din APL 
nu a reușit să realizeze acest lucru. Mai mult, una din reco-
mandările constante prezentate autorităților publice locale 
este că orice tranzacție patrimonială (înstrăinare, concesio-
nare și, în special, arendă/locațiune) să nu poată fi făcută fără 
ca să fie expres specificat domeniul și regimul juridic.

Neînregistrarea bunurilor imobile. O altă problemă de gesti-
onare a proprietății publice constă în neînregistrarea patri-
moniului public. Înregistrarea bunurilor imobile în Regis-
trul bunurilor imobile, la cererea autorității publice locale, 
garantează drepturile asupra acestora. Conform datelor din 
rapoartele Curții de Conturi, până la 70 la sută din bunurile 

imobile nelocative și terenuri nu sunt înregistrate în Regis-
trul bunurilor imobile. Cele mai mari restanțe sunt înregis-
trate de către agenții economici care gestionează proprieta-
tea publică dată în gestiune. Impactul financiar al abaterilor 
și neregulilor constatate de misiunile de audit ale Curții de 
Conturi în ceea ce privește neînregistrarea drepturilor patri-
moniale asupra bunurilor imobile a constituit în anul 2015 
- 1026,0 milioane de lei. Neînregistrarea drepturilor patri-
moniale creează mari riscuri pentru relațiile contractuale cu 
agenții economici, or pentru bunurile imobile care nu sunt 
înregistrate adecvat nu este clar cum are loc stabilirea relații-
lor de locațiune sau de înstrăinare a acestora.

Evidenţa patrimoniului. O altă problemă majoră a adminis-
trării proprietăți publice o constituie evidența patrimoniu-
lui, contabilizarea neconformă a situațiilor patrimoniale și 
modul de raportare a situațiilor patrimoniale. Din rapoar-
tele de audit se constată că autoritățile publice locale nu 
întotdeauna au asigurat realizarea tuturor procedurilor de 
inventariere și, respectiv, nu dețin informații exacte și ac-
tualizate la zi despre suprafețele de terenuri disponibile și 
suprafețele spațiilor nelocuibile, valoarea totală a patrimo-
niului aflat în gestiune și alte date necesare asigurării unei 
gestionări eficiente a proprietății publice. Conform aceluiași 
raport al Curții de Conturi, în anul 2015, impactul financiar 
al abaterilor și neregulilor constatate la capitolul necontabi-
lizare și contabilizare neconformă a situațiilor patrimoniale 
a constituit 766,4 milioane de lei. Iar din cauza denaturări-
lor contabile și a raportării eronate a situațiilor patrimoniale 
- 4553,7 milioane de lei. Curtea de Conturi a mai stabilit 
că, la începutul anului 2016, circa 71,6 mii ha de terenuri 
nu erau contabilizate, înregistrate și evaluate corespunzător, 
precum și folosite gratuit.

Alte deficiențe majore în administrarea proprietății publice 
identificate de misiunile de audit sunt: 

 › neevaluarea tuturor elementelor patrimoniale (funci-
are, forestiere, acvatice, bunuri imobile, obiecte din in-
frastructură etc.), nevalorificarea potențialului profitabil 
al patrimoniului;

 › neînregistrarea regulamentară la autoritatea cadastrală și 
neasigurarea evidenței conforme a unor conducte de gaz;

 › administrarea neconformă și monitoringul ineficient atât 
asupra activității entităților fondate, cât și a patrimoniu-
lui transmis în gestiunea acestora; neonorarea cu pruden-
ță a atribuțiilor de către AAPL (în calitate de fondatori ai 
întreprinderilor municipale și instituțiilor publice), ne-
supravegherea în mod constant și solidar a implementării 
de către entitățile fondate a unui management responsa-
bil și eficient în privința administrării bunurilor publice 
transmise în gestiune economică corporativă și raporta-
rea acestora;
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 › neasigurarea identificării și administrării eficiente a 
fondului locativ public în conformitate cu normele re-
gulamentare, nefiind stabilită plata de chirie pentru 
acumularea mijloacelor necesare efectuării lucrărilor de 
întreținere și de reparație a blocurilor de locuit, în scopul 
prevenirii uzurii premature a apartamentelor și încăperi-
lor locuibile și menținerii indicilor de exploatare ale ele-
mentelor constructive;

 › administrarea, evidența și înregistrarea necorespunzătoa-
re a infrastructurii tehnico-edilitare, ceea ce generează 
impedimente în valorificarea mijloacelor publice, toto-
dată afectând creșterea veniturilor din proprietate în fo-
losul comunității locale. Mai mult ca atât, lipsa evidenței 
veridice a drumurilor locale, comunale și a străzilor admi-
nistrate de APL generează prezentarea unor date eronate 
referitor la situațiile patrimoniale în acest domeniu;

 › neidentificarea, nedelimitarea și ne-cadastrarea terenu-
rilor ocupate de obiectivele acvatice, ceea ce împiedică 
oficializarea relațiilor de arendă și afectează veniturile 
bugetelor UAT;

 › administrarea/gestionarea neconformă a fondului fo-
restier din cadrul UAT exprimată prin: neevaluarea 
fondului forestier pe suprafețele împădurite (inclusiv 
nou create din contul banilor publici) și neînregistrarea 
conformă a acestuia în evidența contabilă; dezinteresul 
administrațiilor publice locale privind realizarea obiec-
tivelor cost-beneficiu; standarde imperfecte de cultură 
a serviciilor în detrimentul intereselor cetățenilor, ceea 
ce condiționează atât risipa mijloacelor folosite pentru 
împădurire, cât și degradarea fizică ulterioară a masivelor 
forestiere, cu costurile aferente

 › Una din concluziile de bază ale Raportului Curții de 
Conturi privind gestionarea patrimoniului public de că-
tre autoritățile publice locale este faptul că administrarea 
patrimoniului public local nu contribuie la fortificarea 
bazei financiare a UAT, iar fondurile fixe gestionate de 
entitățile fondate de autorități nu generează venituri pa-
sibile. În acest sens, una din recomandările înainte auto-
rităților locale este de a realiza inventarierea punctuală și 
integrală a tuturor proprietăților, identificarea soluțiilor 
pentru finanțarea activității serviciilor ce utilizează pro-
prietatea publică, asigurând un impact economic și social 
măsurabil, după caz, valorificarea celor fără suport finan-
ciar pentru continuarea activității. 
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a n e x a  1 .  m o d e l e  d e  d o c u m e n t e  a f e r e n t e  p r o c e d u r i l o r  d e  p r e d a r e - p r i m i r e  a  c o s t u r i l o r 
i n v e s t i ţ i o n a l e  f o r m a t e  u r m a r e  a  i m p l e m e n t ă r i i  p r o i e c t e l o r  f i n a n ţ a t e  d i n  c o n t u l 
m i j l o a c e l o r  f n d r  ş i  a l t e  s u r s e

APROBAT:
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

_____________________________ 
(funcția) 

_____________________________ 
(numele și prenumele în clar) 

_____________________________
 (semnătura)

Ordinul nr. din “___”___________________2017

ACT
de predare-primire a setului de documente care atestă costul investiţional 

al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau îmbunătăţite  
din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională

Localitatea____________________________________”____”____________________2017

Agenția de Dezvoltare Regională _____________________(în continuare – Agenția) reprezentată de, Directorul 
ADR, și autoritatea administrației publice locale _______________________________________ , reprezentată
de ____________________________________________________________________________________

(primarul satului, comunei, orașului, municipiului sau altă persoană cu funcții de răspundere)

în baza ________________________________________________________________________________ ,
(procură sau alt document de reprezentare)

(în continuare – Beneficiar), denumite în continuare “PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de predare-primire privind 
următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului Național 
pentru Dezvoltare Regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008, Documentul Unic 
de Program pentru anii respectivi, aprobat prin hotărâre de Guvern, decizia Consiliului Național de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale privind aprobarea finanțării din Fond și Acordul de implementare a Proiectului ________
______________________________________________________________________________________  
Agenția______________________________________________________ a administrat procesul de finanțare  
a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr. 1 la prezentul Act. cu valoarea totală de 
___________________ (___________________) lei. 
                  (cu cifre)                                             (cu litere) 

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate din contul 
mijloacelor Fondului național pentru dezvoltarea regională menționate la punctul 1 al prezentului Act se transmit 
gratuit la balanța Beneficiarului __________________.

3. Agenția transmite Beneficiarului __________________ copiile de pe documentele privind achizițiile publice 
efectuate conform Anexei nr. 2 la prezentul Act. 

4. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor fi-
nanciare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și din alte surse, urmează a fi reflectate în contabilitatea 
Beneficiarului __________________, în corespundere cu cerințele actelor normative care reglementează domeniul 
contabilității.
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5. Din momentul semnării prezentului Act asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziți-
onate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului de a asigura integritatea 
acestora și de a le folosi conform destinației.

6. După expirarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarul este obligat să păstreze și să pună la dispo-
ziția ADR, autorității administrației publice locale si a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, 
supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului. 

Agenția de Dezvoltare Regională: Beneficiarul:

semnătura (numele, prenumele) semnătura (numele, prenumele)

semnătura (numele, prenumele) semnătura (numele, prenumele)

L.Ș. L.Ș.

Anexă 
la Actul de predare-primire
nr._____ din___________ 

Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătăţirile finanţate  
din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională

în cadrul Proiectului ______________________________________________________________________

transmise gratuit Beneficiarului _____________________________________________________________  

Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile Valoarea, lei

1.

2. 

3.

Total

Agenția de Dezvoltare Regională: Beneficiarul:

semnătura (numele, prenumele) semnătura (numele, prenumele)

semnătura (numele, prenumele) semnătura (numele, prenumele)

L.Ș. L.Ș.
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Anexă 
la Actul de predare-primire
nr._____ din___________ 

Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor, îmbunătățirilor finanțate  

din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională

în cadrul Proiectului ______________________________________________________________________

transmise gratuit Beneficiarului _____________________________________________________________  

Descrierea documentului Numărul de pagini

1. Contracte

1.1.

1.2.

2. Documentația tehnică, de proiectare și deviz

2.1.

2.2.

3. Documentația de recepționare 

3.1.

3.2.

4. Documentația contabilă

4.1.

5. Alte documente

Agenția de Dezvoltare Regională: Beneficiarul:

semnătura (numele, prenumele) semnătura (numele, prenumele)

semnătura (numele, prenumele) semnătura (numele, prenumele)

L.Ș. L.Ș.
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a n e x a  2 .  m o d e l e  d e  d o c u m e n t e  a f e r e n t e  p r o c e s u l u i  d e  i n v e n t a r i e r e 

_____________________________ 
                          (denumirea entității) 

ORDINUL (DISPOZIȚIA) 
privind efectuarea inventarierii

Nr. ______ din ______ 20____ 

În scopul efectuării inventarierii se instituie comisia de inventariere în următoarea componență: 

Președinte: _____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: 

1.  ____________________________________________________________________________________  
(numele, prenumele, funcția)

2.  ____________________________________________________________________________________  
(numele, prenumele, funcția)

Inventarierea se va efectua în subdiviziunea
______________________________________________________________________________________

(denumirea subdiviziunii)

Inventarierea începe la ____________________________ și se finalizează la ___________________________  

Motivul inventarierii ______________________________________________________________________
                                          (se indică motivul: inventarierea generală, parțială, predarea-primirea subdiviziunii, control inopinat etc.)

Inventarierea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea. Controlul asupra rezultatelor 
inventarierii și întocmirii procesului-verbal se efectuează de către
______________________________________________________________________________________  

(numele, prenumele, funcția)

până la data de _____________________.  

Conducătorul entității

1. Modelul Ordinului privind efectuarea inventarierii 
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_____________________________ 
                          (denumirea entității) 

DECLARAȚIA 

Subsemnatul _________________________, gestionar al, ________________________________________ ,
                                                                                                                                            (denumirea subdiviziunii)

numit prin Ordinul (Dispoziția) nr. ______ din __________, în prezența comisiei de inventariere, declar: 

1. Toate bunurile aflate în gestiunea mea se găsesc în depozitele (încăperile): ____________________________

2. Am în subdiviziune bunuri care aparțin ______________________________________________________
                                                                                                (denumirea entității)

3. Am cunoștință de existența unor plusuri sau lipsuri în valoare (cantitate) de  __________________________  

4. Gestionez bunuri în alte locuri de depozitare __________________________________________________

5. Am eliberat/primit bunuri fără documente primare _____________________________________________
                                                                                                                         (denumirea clientului)

6. Am bunuri nerecepționate sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit documentele primare:
______________________________________________________________________________________

7. Am documente de primire-predare care nu au fost transmise la contabilitate __________________________

8. Dețin mijloace bănești din vânzarea bunurilor aflate în gestiune în sumă de __________ lei. 

9. Ultimele documente primare de intrare sunt: 
_______________________________________ nr._____ seria _______________ din _________________
                                    (denumirea documentului)

_______________________________________ nr._____ seria _______________ din _________________
                                    (denumirea documentului)

10. Ultimele documente primare de ieșire sunt: 
_______________________________________ nr._____ seria _______________ din _________________
                                    (denumirea documentului)

_______________________________________ nr._____ seria _______________ din _________________
                                    (denumirea documentului)

11. Ultimul raport a fost întocmit la data de ___________________ pentru perioada  ____________________  

12. Alte mențiuni ________________________________________________________________________

Predată în prezența comisiei de inventariere:

Președintele comisiei de inventariere: Data ___________
Ora___________

semnătura (numele, prenumele)

Membrii comisiei de inventare:

semnătura (numele, prenumele)

2. Modelul Declarației gestionarilor de bunuri 
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Formular INV-1 

Entitatea LISTA DE INVENTARIERE 
a imobilizărilor din _____________ 20__

Pagina

Subdiviziunea

Nr. 
d/o

D
en

um
ire

a 
im

ob
ili

ză
ril

or
 

in
ve

nt
ar

ia
te

Document primar 
privind imobilizările 

primite spre 
utilizare temporară

N
um

ăr
ul

 d
e 

in
ve

nt
ar

Im
ob

ili
ză

ril
e 

ef
ec

tiv
 (u

ni
tă

ți)

Im
ob

ili
ză

ril
e 

în
re

gi
st

ra
te

 în
 

co
nt

a 
bi

lit
at

e 
(u

ni
tă

ți)

Diferența 
cantitativă

Va
lo

ar
ea

 d
e 

in
tra

re
 (l

ei
)

Va
lo

ar
ea

 d
e 

bi
la

nț
 (l

ei
) Diferențe (lei)

M
en

țiu
ni

de
nu

m
ire

a 
do

cu
m

en
tu

lu
i

nu
m

ăr
ul

 ș
i s

er
ia

da
ta

pl
us

ur
i

lip
su

ri

plusuri lipsuri

va
lo

ar
ea

 d
e 

in
tra

re

va
lo

ar
ea

 d
e 

bi
la

nț

va
lo

ar
ea

 d
e 

in
tra

re

va
lo

ar
ea

 d
e 

bi
la

nț

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

TOTAL pe 
pagină: X X X X X

Formular INV-1 (VERSO)

Nr. 
d/o

D
en

um
ire

a 
im

ob
ili

ză
ril

or
 

in
ve

nt
ar

ia
te

Document primar 
privind imobilizările 

primite spre 
utilizare temporară

N
um

ăr
ul

 d
e 

in
ve

nt
ar

Im
ob

ili
ză

ril
e 

ef
ec

tiv
 (u

ni
tă

ți)

Im
ob

ili
ză

ril
e 

în
re

gi
st

ra
te

 în
 

co
nt

a 
bi

lit
at

e 
(u

ni
tă

ți) Diferența 
cantitativă

Va
lo

ar
ea

 d
e 

in
tra

re
 (l

ei
)

Va
lo

ar
ea

 d
e 

bi
la

nț
 (l

ei
)

Diferențe (lei)

M
en

țiu
ni

de
nu

m
ire

a 
do

cu
m

en
tu

lu
i

nu
m

ăr
ul

 ș
i s

er
ia

da
ta

pl
us

ur
i

lip
su

ri

plusuri lipsuri
va

lo
ar

ea
 d

e 
in

tra
re

va
lo

ar
ea

 d
e 

bi
la

nț

va
lo

ar
ea

 d
e 

in
tra

re

va
lo

ar
ea

 d
e 

bi
la

nț

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

TOTAL: X X X X X

Comisia de inventariere:

Președintele comisiei de inventariere:

(numele, prenumele) semnătura

Membrii comisiei de inventare:

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Gestionar:

(numele, prenumele)

semnătura

Gestionar*:

(numele, prenumele)

semnătura

Gestionar:

(numele, prenumele)

semnătura

* se semnează de către gestionarul care primește bunurile în cazul primirii-predării

Toate imobilizările înregistrate în prezenta listă de la nr. ____ până la nr. ____ au fost verificate efectiv de către 
comisia de inventariere în prezența mea (noastră), pentru care nu am (avem) obiecții către comisia de inventariere. 
Imobilizările enumerate în prezenta listă se află la păstrare în răspunderea mea (noastră). 

Gestionar (i):

“____” ______________ 20__

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

3. Modelul Formularului INV-1. Lista de inventariere a imobilizărilor
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INV-1 “Lista de inventariere a imobilizărilor”

Format A3, tipărit pe ambele părți. 

Servește ca: 
1) document pentru inventarierea imobilizărilor necorporale și corporale; 
2) document pentru stabilirea lipsurilor și plusurilor de imobilizări; 
3) document pentru primirea-predarea imobilizărilor; 
4) document pentru întocmirea Registrului de verificare a rezultatelor inventarierii. 

Lista de inventariere INV-1 se întocmește în: 
1) 2 exemplare: un exemplar de către comisia de inventariere și un exemplar de către gestionar la locurile de amplasa-
re și depozitare a imobilizărilor, pe fiecare gestionar în păstrarea căruia se află aceste bunuri, separat pentru bunurile 
entității și pentru acele care aparțin altor entități, însă aflate în cadrul entității la data efectuării inventarierii (primite 
la păstrare, folosință temporară, leasing operațional (arendă, locațiune)); 
2) 3 exemplare – în cazul efectuării inventarierii imobilizărilor necorporale și corporale care aparțin altor entități 
(un exemplar se transmite entității în a cărei proprietate se află imobilizările): două exemplare de către comisia de 
inventariere și un exemplar de către gestionar. În cazul primirii-predării subdiviziunii: un exemplar de către comisia 
de inventariere, un exemplar de către gestionarul care predă subdiviziunea, un exemplar de către gestionarul care 
primește subdiviziunea. Suplimentar, aceste liste mai conțin numărul și data documentelor primare de primire a 
imobilizărilor. 

Circulă: 
1) la comisia de inventariere pentru stabilirea lipsurilor și plusurilor; 
2) la gestionar (gestionari – în cazul primirii-predării subdiviziunii) pentru semnarea fiecărei file, menținând pe 
ultima filă a listei de inventariere că toate cantitățile au fost stabilite în prezența acestuia (acestora), că imobilizările 
se află la păstrare și răspunderea acestuia (acestora); 
3) la contabilitate pentru calcularea diferențelor dintre datele contabilității și datele efective constatate la inventa-
riere; 
4) la contabilul-șef și la serviciul juridic împreună cu procesele-verbale, care indică cauzele degradării sau deteriorării 
imobilizărilor, persoanele responsabile, procesul-verbal privind rezultatele inventarierii pentru avizarea propuneri-
lor prezentate de comisia de inventariere; 
5) la conducătorul entității împreună cu procesele-verbale nominalizate pentru a lua decizia asupra propunerilor 
prezentate; 
6) la entitatea căreia îi aparțin imobilizările cu titlul de proprietate. 

Exemplarul 1 se păstrează în contabilitate, exemplarul 2 – la gestionar, exemplarul 3 – la entitatea căreia îi aparțin 
imobilizările sau la gestionarul care predă imobilizările.
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Formular INV-2

Entitatea Pagina

Subdiviziunea

LISTA DE INVENTARIERE 
a stocurilor (cantitativ-valorică)
din __________________ 20__

Nr. 
d/o

D
en

um
ire

a 
st

oc
ur

ilo
r

C
od

U
ni

ta
te

 d
e 

m
ăs

ur
ă

Pr
eț

ul
 u

ni
ta

r, 
le

i

Stocuri efectiv
Stocuri 

înregistrate în 
contabilitate

Diferențe

plusuri lipsuri

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

ToTAl pe pagină: X X

Formular INV-2 (VERSO)

Nr. 
d/o

D
en

um
ire

a 
st

oc
ur

ilo
r

C
od

U
ni

ta
te

 d
e 

m
ăs

ur
ă

Pr
eț

ul
 u

ni
ta

r, 
le

i

Stocuri efectiv
Stocuri 

înregistrate în 
contabilitate

Diferențe

plusuri lipsuri

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

ToTAl pe pagină: X X

Comisia de inventariere:

Președintele comisiei de inventariere:

(numele, prenumele) semnătura

Membrii comisiei de inventare:

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Gestionar:

(numele, prenumele)

semnătura

Gestionar*:

(numele, prenumele)

semnătura

Gestionar:

(numele, prenumele)

semnătura

* se semnează de către gestionarul care primește bunurile în cazul primirii-predării

Toate stocurile înregistrate în prezenta listă de la nr. ____ până la nr. ____ au fost verificate efectiv de către comisia 
de inventariere au fost stabilite în prezența mea (noastră), pentru care nu am (avem) obiecții către comisia de inven-
tariere. Stocurile enumerate în prezenta listă se află la păstrare în răspunderea mea (noastră). 

Gestionar (i):

“____” ______________ 20__

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

4. Modelul Formularului INV-2. Lista de inventariere a stocurilor de bunuri
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INV-2 “Lista de inventariere a stocurilor (cantitativ-valorică)”

Format A3, tipărit pe ambele părți. 

Servește ca: 
1) document pentru inventarierea stocurilor în expresie cantitativ-valorică; 
2) document pentru stabilirea lipsurilor și plusurilor de stocuri; 
3) document pentru primirea-predarea stocurilor; 
4) document pentru întocmirea Registrului de verificare a rezultatelor inventarierii. 

Lista de inventariere INV-2 se întocmește în: 
1) 2 exemplare: un exemplar de către comisia de inventariere și un exemplar de către gestionar la locurile de ampla-
sare și depozitare a stocurilor pe fiecare gestionar în păstrarea căruia se află aceste stocuri; 
2) 3 exemplare în caz de primire-predare a stocurilor: un exemplar de către gestionarul care primește subdiviziunea, 
un exemplar de către gestionarul care predă subdiviziunea și un exemplar de către membrii comisiei de inventariere. 

Circulă: 
1) la comisia de inventariere pentru stabilirea lipsurilor și plusurilor; 
2) la gestionar (gestionari – în cazul primirii-predării subdiviziunii) pentru semnarea fiecărei pagini, menționând pe 
ultima filă a listei de inventariere că toate cantitățile au fost stabilite în prezența acestuia (acestora), că stocurile se 
află la păstrare și răspunderea acestuia (acestora); 
3) la contabilitate pentru calcularea diferențelor cantitativ-valorice și semnarea listei de inventariere privind exacti-
tatea soldului, precum și pentru verificarea calculelor efectuate; 
4) la contabilul-șef și la serviciul juridic împreună cu procesele-verbale, care indică cauzele degradării sau deteriorării 
stocurilor, persoanele vinovate, procesul-verbal privind rezultatele inventarierii pentru avizarea propunerilor pre-
zentate de comisia de inventariere; 
5) la conducătorul entității împreună cu procesele-verbale nominalizate pentru a lua decizia asupra propunerilor 
prezentate. 

Exemplarul 1 se păstrează în contabilitate; exemplarul 2 – la gestionarul care predă stocurile, exemplarul 3 – la ges-
tionarul care primește stocurile. 
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5. Modelul Formularului INV-4. Lista de inventariere a bunurilor temporar transmise unor entități

Formular INV-4

Entitatea care a transmis bunurile Pagina

Entitatea care a primit bunurile

LISTA DE INVENTARIERE 
a bunurilor transmise temporar unor entități

din _______________ 20__

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor

Numărul, seria și data 
documentului primar de ieșire a 

bunurilor

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Valoarea 
bunurilor 
transmise

Mențiuni

A 1 2 3 4 5 6

 

TOTAL: X X X

Comisia de inventariere:

Președintele comisiei de inventariere:

(numele, prenumele) semnătura

Membrii comisiei de inventare:

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Gestionar:

(numele, prenumele)

semnătura

Contabil:

(numele, prenumele)

semnătura

INV-4 “Lista de inventariere a bunurilor transmise temporar unor entități”

Format A4. 

Servește ca: 
1) document pentru inventarierea bunurilor transmise unor entități; 
2) document pentru stabilirea lipsurilor și plusurilor de bunuri transmise; 
3) document pentru întocmirea Registrului de verificare a rezultatelor inventarierii. 

Lista de inventariere INV-4 se întocmește în 3 exemplare: două exemplare – de către comisia de inventariere (un 
exemplar se transmite entității în a cărei proprietate se află imobilizările) și un exemplar – de gestionar. 
Se întocmește, circulă și se păstrează ca INV-1 “Lista de inventariere a imobilizărilor”. 
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6. Modelul Formularului INV-5. Lista de inventariere a activelor în curs de execuție 

Formular INV-5

Entitatea Pagina

Subdiviziunea

LISTA DE INVENTARIERE 
a activelor în curs de execuție
din _______________ 20__

Nr. 
d/o

Denumirea 
obiectului 

supus 
modernizării 

sau 
reparației

Valoarea 
determinată 

conform 
devizului de 

cheltuieli 
(documentelor 

existente)

Costul 
efectiv al 
lucrărilor 
executate 

la data 
efectuării 

inventarierii

Gradul de 
executare 
(finisare) 

a lucrărilor 
sau a 

volumului

Costul 
lucrărilor 

executate și 
înregistrate 

în 
contabilitate

Diferența 
valorică

Descrierea 
cauzelor 

sistării sau 
încetării 
lucrărilor

Măsurile 
propuse 
de către 

comisia de 
inventariere

A 1 2 3 4 5 6=3-5 7 8

 

ToTAl pe pagină: X X

Formular INV-5 (VERSO)

Nr. 
d/o

Denumirea 
obiectului 

supus 
modernizării 

sau 
reparației

Valoarea 
determinată 

conform 
devizului de 

cheltuieli 
(documentelor 

existente)

Costul 
efectiv al 
lucrărilor 
executate 

la data 
efectuării 

inventarierii

Gradul de 
executare 
(finisare) 

a lucrărilor 
sau a 

volumului

Costul 
lucrărilor 

executate și 
înregistrate 

în 
contabilitate

Diferența 
valorică

Descrierea 
cauzelor 

sistării sau 
încetării 
lucrărilor

Măsurile 
propuse 
de către 

comisia de 
inventariere

A 1 2 3 4 5 6=3-5 7 8

 

ToTAl: X X

Comisia de inventariere:

Președintele comisiei de inventariere:

(numele, prenumele) semnătura

Membrii comisiei de inventare:

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Gestionar:

(numele, prenumele)

semnătura

Contabil:

(numele, prenumele)

semnătura

Toate imobilizările înregistrate în prezenta listă de la nr. ____ până la nr. ____ au fost verificate efectiv de către 
comisia de inventariere în prezența mea (noastră), pentru care nu am (avem) obiecții către comisia de inventariere. 
Imobilizările enumerate în prezenta listă se află la păstrare în răspunderea mea (noastră). 

Gestionar (i):
“____” ______________ 20__(numele, prenumele) semnătura



Ghid practic. Managementul proprietăţii publice116

INV-5 “Lista de inventariere a activelor în curs de execuție”

Format A3, tipărit pe ambele părți. 

Servește ca: 
1) document pentru inventarierea activelor în curs de execuție aflate în gestiunea entității; 
2) document pentru stabilirea diferenței dintre costul efectiv al lucrărilor executate și costul lucrărilor înregistrate 
în contabilitate; 
3) document pentru întocmirea Registrului de verificare a rezultatelor inventarierii. 

Se întocmește în 2 exemplare: un exemplar de către comisia de inventariere și un exemplar – de către gestionar. Se 
întocmește și circulă ca INV-1 “Lista de inventariere a imobilizărilor”. Exemplarul 1 se păstrează în contabilitate, 
exemplarul 2 – la gestionar. 
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7. Modelul Formularului INV-7. Lista de inventariere a mijloacelor și documentelor bănești

Formular INV-7 
Entitatea  _________________
Subdiviziunea ______________

PROCES-VERBAL nr. ______ 
de inventariere a mijloacelor și documentelor bănești 

din ________________ 20 _ 

DECLARAȚIE 
La începerea inventarierii toate scriptele de plăți și încasări de numerar au fost predate în contabilitate și toate mij-
loacele bănești primite în răspunderea mea și eliberate sunt înregistrate. 

Gestionar   
(numele, prenumele)  (funcția) (semnătura)

În baza Ordinului (Dispoziției) privind efectuarea inventarierii nr.___ din „___” ______ 20__ a fost efectuată 
inventarierea mijloacelor bănești conform situației din „___” ________ 20__. 
În urma inventarierii s-au stabilit următoarele: 
1. Numerar: 
în moneda națională  lei  bani

(suma cu litere)

în valuta străină  
(denumirea valutei) (suma cu litere)

în valuta străină  
(denumirea valutei) (suma cu litere)

2. Mărci poștale  lei  bani
(suma cu litere)

3. Bilete de călătorie  lei  bani
(suma cu litere)

4. Timbrele de acciz  lei  bani
(suma cu litere)

5.  lei  bani
(denumirea documentului bănesc) (suma cu litere)

TOTAL efectiv:
în moneda națională  lei  bani

(suma cu litere)

în valuta străină  
(denumirea valutei) (suma cu litere)

în valuta străină  
(denumirea valutei) (suma cu litere)

Conform datelor din contabilitate: 
în moneda națională  lei  bani

(suma cu litere)

în valuta străină  
(denumirea valutei) (suma cu litere)

în valuta străină  
(denumirea valutei) (suma cu litere)

Rezultatele inventarierii: 
plusuri  lei  bani

plusuri  
(denumirea valutei) (suma cu litere)
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lipsuri  lei  bani

lipsuri

Ultimele numere ale dispozițiilor: 
de încasare    nr._______ din _____________ 20 ____ 
de plată          nr.________ din _____________ 20 ____ 

Comisia de inventariere:  
Președintele comisiei de inventariere:

(numele, prenumele) semnătura

Membrii comisiei de inventariere:

(numele, prenumele) semnătura funcția

(numele, prenumele) semnătura funcția

 

INV-7 “Proces-verbal de inventariere a mijloacelor și documentelor bănești”

Format A4. 

Servește ca: 
1) document pentru inventarierea mijloacelor și documentelor bănești efective aflate în casieria entității; 
2) document pentru stabilirea plusurilor și lipsurilor de mijloace și documente bănești; 
3) document pentru primirea-predarea mijloacelor și documentelor bănești; 
4) document pentru întocmirea Registrului de verificare a rezultatelor inventarierii. 

Formularul INV-7 se întocmește în 2 exemplare și se semnează de către membrii comisiei de inventariere și de către 
gestionar. 
În cazul înlocuirii gestionarului, procesul-verbal se întocmește în 3 exemplare. 

Circulă: 
1) la comisia de inventariere; 
2) la gestionar (gestionari în cazul primirii-predării mijloacelor și documentelor bănești); 
3) la contabil pentru constatarea diferențelor dintre datele înregistrate în contabilitate și cele efective; 
4) la contabil-șef și serviciul juridic pentru avizarea propunerilor prezentate de comisia de inventariere; 
5) la conducătorul entității, împreună cu procesul-verbal privind rezultatele inventarierii pentru a lua decizia asupra 
propunerilor prezentate. 

Exemplarul 1 se păstrează în contabilitate, exemplarul 2 – la gestionarul care primește mijloacele și documentele 
bănești, exemplarul 3 – la gestionarul care predă mijloacele și documentele bănești. 
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8. Modelul Formularului INV-8. Lista de inventariere a formularelor tipizate de documente primare cu regim 
special

Formular INV-8

Entitatea 
Pagina 

LISTA DE INVENTARIERE 
a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

din _______________ 20__

Nr. 
d/o

Denumirea 
formularelor 
tipizate de 
documente 
primare 
cu regim 
special

N
um

ăr
ul

 ș
i 

se
ria

 

C
od

Stoc efectiv Stoc înregistrat în 
contabilitate

Rezultatele inventarierii

plusuri lipsuri
de

 la
 n

r._
_ 

pâ
nă

 
la

 n
r._

_ 
in

cl
us

iv

se
ria

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

de
 la

 n
r._

_ 
pâ

nă
 

la
 n

r._
_ 

in
cl

us
iv

se
ria

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

de
 la

 n
r._

_ 
pâ

nă
 

la
 n

r._
_ 

in
cl

us
iv

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

de
 la

 n
r._

_ 
pâ

nă
 

la
 n

r._
_ 

in
cl

us
iv

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13= 
6-10

14= 
7-11 15 16= 

10-6
17= 
11-7

 

TOTAL: X X X X X X X X

Comisia de inventariere:

Președintele comisiei de inventariere:

(numele, prenumele) semnătura

Membrii comisiei de inventare:

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Gestionar:

(numele, prenumele)

semnătura

Contabil:

(numele, prenumele)

semnătura

INV-8 “Lista de inventariere a formularelor tipizate  
de documente primare cu regim special”

Format A3. 

Servește ca document pentru constatarea stocului efectiv al formularelor tipizate de documente primare cu regim 
special aflate în casieria entității. 
Se întocmește, circulă și se păstrează analogic INV-7 “Procesul-verbal de inventariere a mijloacelor și documentelor 
bănești”. 
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9. Modelul Formularului INV-10. Lista de inventariere a creanțelor și datoriilor

Formular INV-10 
_____________________________ 
                          (denumirea entității) 

LISTA DE INVENTARIERE 
a creanțelor și datoriilor 

 Pagina _____ 

În baza Ordinului (Dispoziției) privind efectuarea inventarierii nr.__ din __________ 20__ s-a procedat la inven-
tarierea decontărilor cu creditorii și debitorii la „__” ___________ 20__ . 

În urma inventarierii s-a constatat: 

Creanțe

Nr. 
d/o

Denumirea 
debitorului

Cont 
contabil

Suma înregistrată în contabilitate 
(lei) Data 

înregistrării 
creanțelor

Data expirării 
termenului 

de prescripție 
a creanțelor

Suma 
creanțelor 

compromise 
(lei)

Alte 
mențiuni

total
din care:

confirmată de 
debitori

neconfirmată 
de debitori

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ToTAl X X X X

Președintele comisiei:

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Membrii comisiei de inventare:

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Contabil:

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)
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INV-10 “Lista de inventariere a creanțelor și datoriilor”

Format A3, tipărit pe ambele părți. 

Servește ca document pentru confirmarea creanțelor și datoriilor rezultate din decontările cu debitorii și creditorii. 
Pe prima pagină se înregistrează creanțele, iar pe a doua pagină (verso) – datoriile. 
Se întocmește într-un exemplar în baza extraselor de cont sau, după caz, a documentelor primare. 
La formularul INV-10 “Lista de inventariere a creanțelor și datoriilor” se anexează extrasele de cont sau nota expli-
cativă privind documentele primare în baza cărora au fost înregistrate creanțele și/sau datoriile. 
Se păstrează în contabilitate.

Formular INV-10 (VERSO)
_____________________________ 
                          (denumirea entității) 

LISTA DE INVENTARIERE 
a creanțelor și datoriilor

 Pagina _____ 

În baza Ordinului (Dispoziției) privind efectuarea inventarierii nr.__ din __________ 20__ s-a procedat la inven-
tarierea decontărilor cu creditorii și debitorii la "__" ___________ 20__ . 

În urma inventarierii s-a constatat: 

Datorii

Nr. 
d/o

Denumirea 
creditorului

Cont 
contabil

Suma înregistrată în contabilitate 
(lei) Data 

înregistrării 
datoriilor

Data expirării 
termenului 

de prescripție 
a datoriilor

Suma 
datoriilor la 

care a expirat 
termenul de 

prescripție, lei

Alte 
mențiuni

total
din care:

confirmată 
de creditori

neconfirmată 
de creditori

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ToTAl X X X X

Președintele comisiei:

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Membrii comisiei de inventare:

(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Contabil:

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)
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10. Modelul Formularului INV-11. Registrul de verificare a rezultatelor inventarierii 

Formular INV-11
FORMAT ½ 
Entitatea __________________ 
În baza Ordinului (Dispoziției) privind efectuarea inventarierii nr.__ din __________ 

REGISTRU 
de verificare a rezultatelor inventarierii 

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor 

inventariate

C
od

ul
 s

au
 n

um
ăr

ul
 

de
 in

ve
nt

ar

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă Rezultatele inventarierii

sold diferențe

pr
eț

 u
ni

ta
r, 

(le
i)

va
lo

ar
ea

 
în

re
gi

st
ra

tă
 în

 
co

nt
ab

ili
ta

te
, (

le
i)

va
lo

ar
ea

 e
fe

ct
iv

ă,
 

(le
i)

diferențe, (lei)

în
re

gi
st

ra
t î

n 
co

nt
ab

ili
ta

te

ef
ec

tiv

pl
us

ur
i

lip
su

ri

pl
us

ur
i

lip
su

ri

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4×8 10=5×8 11=10-9 12=9-10

TOTAL: X X

Comisia de inventariere:
Președintele comisiei de inventariere: 

(numele, prenumele) semnătura

Membrii comisiei de inventariere:
(numele, prenumele) semnătura

(numele, prenumele) semnătura

Formular INV-11

Ajustat în baza constatării 
înregistrărilor în contabilitate Compensări între sorturi

Plusuri finale Lipsuri finale
plusuri lipsuri

plusuri repartizate 
pentru acoperirea 

lipsurilor

lipsuri acoperite 
din plusuri

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

co
nt

ul

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

co
nt

ul

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

ca
nt

ita
te

a

va
lo

ar
ea

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 X X

Contabil: Gestionarul (nu am obiecții față de rezultatele inventarierii):

(numele, prenumele) semnătura (numele, prenumele) semnătura

INV-11 “Registru de verificare a rezultatelor inventarierii”

Format A3. 

Registrul de verificare a rezultatelor inventarierii: 
1) servește ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ și datorii 
grupate în funcție de natura lor; 
2) se întocmește într-un exemplar; 
3) se păstrează în contabilitate cu toate anexele (listele de inventariere) în baza cărora s-a întocmit.
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Anexa nr.2 
la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004

CONTRACT-TIP 
cu privire la răspunderea materială individuală deplină 

Nr.____
„___”_________200_

În scopul asigurării integrităţii ______________________________________________________ și conform
(denumirea valorilor transmise) 

art.339 din Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28  martie 2003),  ___________________________________ , 
 (denumirea unităţii) 

denumit în continuare Angajator, în persoana ___________________________________________________ ,
(numele, prenumele, funcţia) 

acţionînd în numele unităţii, pe de o parte, și salariatul ____________________________________________ ,
(numele, prenumele, funcţia)

denumit în continuare Salariat, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:
 
1. Salariatul își asumă răspunderea materială individual deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise 
lui de către Angajator și se obligă: 

a) să aibă o atitudine gospodărească faţă de valorile transmise și să ia măsuri de prevenire a prejudiciului; 
b) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor ce i-au fost 
transmise; 
c) să ţină la evidenţă, să întocmească și să prezinte, în modul stabilit, dările de seamă financiar-materiale și alte 
dări de seamă cu privire la circulaţia și soldurile valorilor ce i-au fost transmise; 
d) să participe la efectuarea inventarierii, reviziei, altor controale asupra integrităţii valorilor ce i-au fost transmise. 

2. Pentru asigurarea de către Salariat a integrităţii valorilor cei-au fost transmise, Angajatorul se obligă: 
a) să creeze Salariatului condiţii normale pentru muncă și pentru asigurarea integrităţii valorilor transmise aces-
tuia; 
b) să aducă la cunoștinţa Salariatului legislaţia în vigoare cu privier la răspunderea materială a salariaţilor pentru 
prejudiciul cauzat Angajatorului, precum și regulamentele de ordine interioară referitor la modul de păstrare, 
recepţionare, prelucrare, vînzare (livrare), transportare, folosire în procesul muncii și efectuare a altor operaţiuni 
cu valorile ce i-au fost transmise Salariatului; 
c) să efectueze, în modul stabilit, inventarierea, revizia, alte controale asupra integrităţii și stării valorilor ce i-au 
fost transmise Salariatului. 

3. Stabilirea mărimii și repararea prejudiciului cauzat Angajatorului de către Salariat se efectuează în modul prevăzut 
de legislaţia în vigoare. 
4. Salariatul nu poartă răspundere materială dacă prejudiciul nu s-a produs din vina lui, precum și în cazul existenţei 
circumstanţelor prevăzute de art. 334 din Codul muncii. 
5. Prezentul Contract își începe acţiunea din data semnării lui. 
6. Acţiunea prezentului Contract se extinde asupra întregii perioade în care Salariatul lucrează cu valorile transmise 
lui de Angajator. 
7. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași putere juridică, unul dintre care se păstrează la 
Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat. 
8. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord supli-
mentar semnat de părţi, care se anexează la Contract și este parte integrantă a acestuia.

Angajator Salariat

Adresa semnătura Adresa semnătura

L.Ș. L.Ș.
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a n e x a  3 .  m o d e l e  d e  f i ş e  ş i  s u b r e g i s t r e  d e  e v i d e n ţ ă  a  p a t r i m o n i u l u i  p u b l i c

Fila cărții subregistrului nr.1 al Registrului patrimoniului public

Patrimoniul instituțiilor publice

(IDNO)      (Actul normativ în baza căruia activează instituția)

(Denumirea completă a instituției publice)

(Sediul instituției)

(Denumirea autorității publice în administrarea căreia se află instituția)

Nr. de 
înregistrare

Data 
înregistrării

Temeiul 
înscrierii 

(denumirea, 
data)

Valoarea 
mijloacelor 
fixe (mii lei)

Valoarea 
obiectelor de 
mică valoare 

și scurtă 
durată

 (mii lei)

Suprafața 
totală a 

imobilelor 
(m.p.)

Suprafața 
transmisă

în locațiune 
(m.p.)

Suprafața 
totală a 

terenurilor 
aflate în 
folosință 

(m.p.)

Remarcă

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fila cărții subregistrului nr.2 al Registrului patrimoniului public

Patrimoniul întreprinderilor de stat /municipale

(IDNO) (Numărul, data înregistrării de stat)

(Denumirea completă a întreprinderii de stat/municipale)

(Sediul întreprinderii de stat/municipale)

(Denumirea fondatorului și a autorității publice în administrarea căreia se află întreprinderea)

N
r. 

de
 în

re
gi

st
ra

re

D
at

a 
în

re
gi

st
ră

rii

Te
m

ei
ul

 în
sc

rie
rii

 
(d

en
um

ire
a,

 d
at

a)

C
ap

ita
lu

l s
oc

ia
l

(m
ii 

le
i)

Va
lo

ar
ea

 c
ap

ita
lu

lu
i 

pr
op

riu
(m

ii 
le

i)

Va
lo

ar
ea

 c
on

ta
bi

lă
 a

 
m

ijl
oa

ce
lo

r fi
xe

 (m
ii 

le
i)

Va
lo

ar
ea

 c
on

ta
bi

lă
 

a 
te

re
nu

lu
i a

fla
t î

n 
fo

lo
si

nț
ă 

(m
ii 

le
i)

Pr
ofi

tu
l n

et
/ p

ie
rd

er
ea

 
ne

tă
 a

 p
er

io
ad

ei
 d

e 
ge

st
iu

ne
 (m

ii 
le

i)

Su
pr

af
aț

a 
to

ta
lă

 a
 

im
ob

ile
lo

r
(m

.p
.)

Su
pr

af
aț

a 
tra

ns
m

is
ă 

în
 lo

ca
țiu

ne
 (m

.p
.)

Su
pr

af
aț

a 
to

ta
lă

 a
 

te
re

nu
ril

or
 a

fla
te

 în
 

fo
lo

si
nț

ă 
(m

.p
.)

Se
m
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Fila cărții subregistrului nr.3 al Registrului patrimoniului public

Acțiunile (cotele sociale) proprietate publică

(IDNO)  (Numărul, data înregistrării de stat)

(Denumirea completă a societății comerciale, sediul)

(Denumirea autorității administrației publice care administrează acțiunile (cotele sociale) proprietate publică)

(Nr. contractului de cesiune (transmitere) a drepturilor de acționar, data)  (Suprafața terenului aferent, m.p.)
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Fila cărții subregistrului nr.4 al Registrului patrimoniului public

Bunurile proprietate de stat date  
în administrare economică societăților comerciale

(Numărul cadastral)   (Denumirea bunului public dat în administrare economică, adresa)

(Data înregistrării de stat în Registrul bunurilor imobile)

(Denumirea completă a societății comerciale care administrează bunul public, IDNO)

(Cota publică în societatea comercială, %) (Nr. și data contractului de întreținere a bunului public)
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Fila cărții subregistrului nr. 5 al Registrului patrimoniului public

Parteneriatele public-private

(Denumirea obiectului contractului de PPP, 
adresa)

(Numărul de înregistrare a obiectului) (Suprafața)

 (Denumirea partenerului public)

(Denumirea partenerului privat, adresa, IDNO)
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a PPP)
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(Denumirea întreprinderii create pentru realizarea parteneriatului  
public-privat, adresa, IDNO)

 (Capitalul social al întreprinderii, mii lei)
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Fila cărții subregistrului nr. 6 al Registrului patrimoniului public

Patrimoniul public dat în administrare fiduciară

 (IDNO) (Numărul, data înregistrării de stat)

(Denumirea întreprinderii de stat/municipale sau a societății comerciale, sediul)

(Denumirea autorității publice centrale care a dat bunul în administrare fiduciară)

(Numele, prenumele sau denumirea persoanei care a preluat bunul în administrare fiduciară, adresa, IDNO (cod personal)

 (Numărul contractului, data) (Termenul de dare în administrare fiduciară) 
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Fila cărții subregistrului nr. 7 al Registrului patrimoniului public

Bunurile imobile proprietate publică a statului

(Numărul cadastral) (Denumirea bunului imobil proprietate publică 
a statului)

(Adresa)

(Data înregistrării în cadastru) (Numărul de nivele)  (Suprafața terenului aferent, m.p.)

(Denumirea autorității publice centrale, instituției, întreprinderii de stat, care administrează bunul imobil)
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a n e x a  4 .  m o d e l e  d e  d ă r i  d e  s e a m ă  p e n t r u  e v i d e n ţ a  p a t r i m o n i u l u i  p u b l i c

Darea de seamă privind valoarea patrimoniului 
public al instituțiilor publice
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Indicații pentru completarea dării de seamă privind valoarea patrimoniului instituțiilor publice
1. În coloana 2 se indică denumirea completă a instituției publice, potrivit datelor din actul normativ în baza căruia 

a fost creată instituția (hotărâre de Guvern, decizie (ordin) de fondare etc.).
2. În coloana 3 se indică adresa la care este amplasată instituția.
3. În coloana 4 se indică numărul și data actului normativ în baza căruia activează instituția.
4. În coloana 5 se indică IDNO (numărul de identificare de stat) al instituției.
5. În coloana 6 se indică valoarea contabilă a mijloacelor fixe (mii lei) (suma rândului 010 reflectată în componenta 

de bază și alte componente (după închiderea anuală) din bilanțul executării bugetului autorităților/instituțiilor 
publice).

6. Pentru entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate, se indică valoarea contabilă a mijloacelor 
fixe (rândul 040 din bilanț).

7. 6. În coloana 7 se indică valoarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată (mii lei) (suma rândului 060 re-
flectată în componenta de bază și alte componente (după închiderea anuală) din bilanțul executării bugetului 
autorităților/instituțiilor publice). Pentru entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate, se indică 
valoarea contabilă a obiectelor de mică valoare și scurtă durată (mii lei) reflectată în rândul 160 din bilanț.

8. În coloana 8 se indică suprafața totală a imobilelor (m.p.), aflate în administrarea instituțiilor publice.
9. În coloana 9 se indică suprafața imobilelor transmisă în locațiune/comodat (m.p.).
10. În coloana 91 se indică suprafața totală a terenurilor (m.p.) aflate în folosința instituției publice.
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Darea de seamă privind valoarea patrimoniului 
public al întreprinderilor de stat /municipale
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Indicații pentru completarea dării de seamă privind valoarea patrimoniului public  
al întreprinderilor de stat /municipale
1. Coloanele 2 și 3 se completează potrivit datelor din statutul întreprinderii de stat / municipale.
2. În coloana 4 se indică numărul și data înregistrării de stat din decizia privind înregistrarea persoanei juridice sau 

din certificatul de înregistrare al întreprinderii la momentul fondării acesteia.
3. În coloana 5 se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinderii.
4. În coloana 6 se indică denumirea fondatorului întreprinderii, conform statutului acesteia.
5. În coloana 7 se indică valoarea capitalului social al întreprinderii (mii lei), indicat în statutul întreprinderii sau 

în rândul 010 din anexa nr. 3 la Situațiile financiare.
6. 6. În coloana 8 se indică valoarea capitalului propriu (mii lei) (total capital propriu, rândul 390 din bilanț).
7. 7. În coloana 9 se indică valoarea contabilă a imobilizărilor corporale în curs de execuție și a mijloacelor fixe (mii 

lei) (suma rândurilor 020 și 040 din bilanț), iar în coloana 91 se indică valoarea terenurilor aflate în folosința 
entității (mii lei) (rândul 030 din bilanț.).

8. În coloana 10 se indică profitul net/ pierderea netă a perioadei de gestiune (mii lei) (rândul 360 din bilanț sau 
rândul 120 din situația de profit și pierdere).

9. În coloana 11 se indică suprafața totală a imobilelor aflate în gestiunea întreprinderii de stat / municipale (m.p.).
10. În coloana 12 se indică suprafața imobilelor transmisă în locațiune/comodat (m.p.).
11. În coloana 13 se indică suprafața terenului aferent, atribuit în folosință întreprinderii de către stat (m.p.).
12. În coloana 131 se indică suprafața totală a terenurilor date în arendă de către entitatea posesor legal de terenuri 

și de alte bunuri agricole (m.p.).
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Darea de seamă privind valoarea acțiunilor (cotelor sociale)  
proprietate publică
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Indicații pentru completarea dării de seamă privind valoarea acțiunilor (cotelor sociale) proprietate publică
1. Coloanele 2 și 3 se completează potrivit datelor din statutul societății comerciale. 
2. În coloana 4 se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al societății. 
3. În coloana 5 se indică numărul și data înregistrării de stat ale societății din certificatul de înregistrare a întreprin-

derii. 
4. În coloana 6 se indică valoarea capitalului propriu (mii lei), (total capital propriu, rândul 390 din bilanț). 
5. În coloana 7 se indică valoarea capitalului social (mii lei) al societății comerciale din statutul societății sau rândul 

010 din anexa nr. 3 la Situațiile financiare.
6. În coloana 8 se indică valoarea proprietății publice (lei), în conformitate cu datele din registrul deținătorilor 

valorilor mobiliare ale societății pe acțiuni sau cu datele din lista asociaților societății cu răspundere limitată.
7. În coloana 9 se indică cota-parte a proprietății publice în capitalul social al societății comerciale (procente).
8. În coloana 10 se indică numărul înregistrării valorilor mobiliare (MD14XXXX100X) din certificatul înregis-

trării de stat a valorilor mobiliare, eliberat de Comisia Națională a Pieței Financiare.
9. Coloanele 11, 12 și 13 se completează în conformitate cu datele din statutul societății și registrul deținătorilor 

valorilor  mobiliare al  societății pe acțiuni.
10. În coloana 14 se indică valoarea contabilă a proprietății publice (lei), transmise societății comerciale în adminis-

trare economică și neincluse în capitalul social al acesteia, la sfârșitul perioadei de gestiune.
11. În coloana 15 se indică valoarea profitului net (pierderea netă) (mii lei) al perioadei de gestiune (rândul 360 din 

bilanț sau rândul 120 din situația de profit și pierdere).
12. În coloana 17 se indică suprafața terenului aferent al societății comerciale (m. p).
13. Notă: Coloanele 10-14 se completează pentru societățile pe acțiuni.



Ghid practic. Managementul proprietăţii publice132

Darea de seamă privind valoarea bunurilor proprietate de stat
date în administrare economică societăților comerciale
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Indicații pentru completarea dării de seamă privind valoarea bunurilor domeniului public date în administrare econo-
mică societăților comerciale
1. În coloana 2 se indică denumirea bunului public dat în administrare economică societății comerciale (societăți-

lor pe acțiuni) și neinclus în capitalul social al acesteia.
2. În coloana 3 se indică adresa bunului public, în cazul în care acesta este un bun imobil.
3. În coloana 4 se indică numărul și data înregistrării de stat a bunului public în Registrul bunurilor imobile, în 

cazul în care acesta este un bun imobil.
4. În coloana 5 se indică denumirea societății comerciale în administrarea economică a căreia a fost dat bunul pu-

blic și numărul de identificare de stat (IDNO).
5. În coloana 6 se indică cota-parte publică, exprimată în procente, deținută în capitalul social al societății comer-

ciale în administrarea economică a căreia a fost dat bunul public.
6. În coloana 7 se indică numărul și data contractului de întreținere, încheiat între societatea comercială care a 

preluat bunul public în administrare economică și autoritatea publică centrală care administrează cota statului 
în această societate. În cazul în care statul nu deține cotă de participare, contractul este încheiat între Agenția 
Proprietății Publice și societatea comercială în cauză.

7. În coloana 8 se indică valoarea contabilă (costul de intrare) (lei) al bunului proprietate de stat la momentul 
transmiterii acestuia în administrare economică.

8. În coloana 9 se indică valoarea contabilă (lei) a bunului proprietate de stat transmis în administrare economică, 
la sfârșitul perioadei de gestiune.

9. În coloana 10 se indică suprafața totală a bunului public (m.p.), dat în administrare economică societății comer-
ciale,  în cazul în care acesta este un bun imobil. 

10. În coloana 11 se indică suprafața terenului aferent bunului public (m.p.), dat în administrare economică socie-
tății comerciale, în cazul în care acesta este un bun imobil.
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Darea de seamă privind bunurile proprietate publică în baza cărora  
s-au instituit parteneriate public-private
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Indicații pentru completarea dării de seamă privind bunurile proprietate publică în baza cărora s-au instituit partene-
riate public-private
1. În coloana 2 se indică denumirea și adresa bunului public - obiect în baza căruia s-a instituit un parteneriat 

public-privat.
2. În coloana 3 se indică numărul de înregistrare a obiectului contractului de parteneriat public-privat (în cazul în 

care acesta este un bun imobil, se indică numărul cadastral al acestuia).
3. În coloana 4 se indică denumirea și numărul de identificare de stat (IDNO) al autorității administrației publice 

care a stabilit un raport de parteneriat public-privat. 
4. În coloana 5 se indică denumirea, adresa și numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice de drept 

privat sau datele persoanei fizice care a devenit parte într-un parteneriat public-privat.
5. În coloana 6 se indică numărul și data contractului de parteneriat public-privat încheiat între partenerul public 

și partenerul privat.
6. În coloana 7 se indică forma contractuală de realizare a parteneriatului public-privat (antrepriză/prestări servicii, 

locațiune/arendă, concesiune, societate comercială sau societate civilă). 
7. În coloana 8 se indică termenul de realizare a contractului de parteneriat public-privat.
8. În coloana 9 se indică termenul de efectuare a investițiilor stabilit în contractul de parteneriat public-privat.
9. În coloana 10 se indică denumirea întreprinderii concesionale create în urma realizării unui parteneriat pu-

blic-privat, dacă acest fapt este prevăzut de contractul respectiv.
10. În coloana 11 se indică valoarea capitalului social (mii lei) al întreprinderii concesionale create.
11. În coloana 12 se indică valoarea contabilă a bunului public (mii lei) în baza căruia s-a constituit un parteneriat 

public-privat.
12. În coloana 13 se indică valoarea contabilă a bunului public (mii lei) la sfârșitul perioadei de gestiune.
13. În coloana 14 se indică volumul total al investițiilor (mii lei) stabilit pentru realizarea contractului de parteneriat 

public-privat. 
14. În coloana 15 se indică volumul total al investițiilor (mii lei) efectuate de partenerul privat pe parcursul anului 

de gestiune.
15. În coloana 16 se indică valoarea redevenței  (mii lei) care a fost achitată în anul de gestiune de către partenerul privat.
16. În coloana 17 se indică informații cu privire la obligațiile de mediu ce survin din contractul de parteneriat pu-

blic-privat.
17. În coloana 18 se indică alte informații ce țin de realizarea parteneriatului public-privat (informații referitoare la 

riscuri, modificări ale clauzelor contractului de parteneriat public-privat etc.)
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Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public
dat în administrare fiduciară
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N
r. 

d/
o

D
en

um
ire

a 
în

tre
pr

in
de

rii

Ad
re

sa
 ju

rid
ic

ă

ID
N

o

D
en

um
ire

a 
au

to
rit

ăț
ii 

pu
bl

ic
e 

ca
re

 
a 

tra
ns

m
is

 b
un

ul

Persoana juridică 
care a preluat 

bunul –  partenerul 
privat

N
um

ăr
ul

 ș
i d

at
a 

co
nt

ra
ct

ul
ui

 d
e 

pa
rte

ne
ria

t p
ub

lic
 p

riv
at

Te
rm

en
ul

 d
e 

re
al

iz
ar

e 
a 

co
nt

ra
ct

ul
ui

C
ap

ita
lu

l s
oc

ia
l (

m
ii 

le
i)

To
ta

l a
cț

iu
ni

 p
la

sa
te

Cota publică 
transmisă în 
administrare 

fiduciară

Va
lo

ar
ea

 c
ap

ita
lu

lu
i p

ro
pr

iu
 (m

ii 
le

i)

Pr
ofi

tu
l n

et
/p

ie
rd

er
ea

 n
et

ă 
a 

pe
rio

ad
ei

 d
e 

ge
st

iu
ne

(m
ii 

le
i)

de
nu

m
ire

a

ad
re

sa

ID
N

o

le
i

ac
țiu

ni

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Indicații pentru completarea dării de seamă privind valoarea patrimoniului public dat în administrare fiduciară
1. În coloanele 2, 3 și 4 se indică denumirea, adresa și IDNO ale întreprinderii de stat /municipale dată în admi-

nistrare fiduciară sau ale societății comerciale în care valorile mobiliare (cotele de participare) ale statului sunt 
date în administrare fiduciară.

2. În coloana 5 se indică denumirea autorității administrației publice care a dat bunul public în administrare fidu-
ciară- partenerul public.

3. În coloanele 6, 7 și 8 se indică denumirea, adresa și numărul de identificare ale persoanei juridice care a preluat 
bunul public în administrare fiduciară- partenerul public.

4. În coloana 9 se indică numărul și data contractului de dare a bunului public în administrare fiduciară.
5. În coloana 10 se indică termenul de dare a bunului public în administrare fiduciară specificat în contractul de 

parteneriat public-privat.
6. În coloana 11 se indică valoarea capitalului social (mii lei) din statutul societății comerciale, al întreprinderii de 

stat /municipale dat în administrare fiduciară sau a societății comerciale în care valorile mobiliare (cotele de par-
ticipare) ale statului sunt transmise în administrare fiduciară (rândul 010 din anexa nr. 3 la Situațiile financiare).

7. Coloana 12 se completează în conformitate cu datele din statutul societății pe acțiuni sau registrul deținătorilor 
valorilor mobiliare al acesteia.

8. În coloanele 13, 14 și 15 se indică valoarea proprietății publice (respectiv, în lei, acțiuni, procente), date în ad-
ministrare fiduciară  în conformitate cu datele din contractul de dare în administrare fiduciară a bunului public.

9. În coloana 16 se indică valoarea capitalului propriu (mii lei), (total capital propriu, rândul 390 din bilanț).
10. În coloana 17 se indică valoarea profitului net (pierderea netă) (mii lei) al perioadei de gestiune (rândul 360 din 

bilanț sau rândul 120 din situația de profit și pierdere)
11. Notă: Coloanele 12 și 14 se completează numai pentru societățile pe acțiuni.
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Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului

la ________________________ 20____
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Indicații pentru completarea dării de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului
1. În coloanele 2 și 3 se indică denumirea și adresa bunului imobil proprietate publică a statului supus/pasibil înre-

gistrării în registrul bunurilor imobile, aflat în administrarea autorității publice centrale, instituției sau întreprin-
derii de stat. Sunt supuse înregistrării în Registrul bunurilor imobile: terenurile; clădirile și construcțiile solid 
legate de pământ (construcții ridicate pe pământ sau în pământ), care aderă la pământ prin fundament, piloni, 
stâlpi, adică care nu sunt volante (nu pot fi mutate din loc în loc); apartamentele și alte încăperi izolate; obiecti-
vele acvatice separate (terenul aflat sub apă, fâșiile reverane de protecție și construcțiile hidrotehnice ca un obiect 
unic și indivizibil). Nu constituie obiecte separate ale înregistrării în Registrul bunurilor imobile: amenajările 
precum garduri, împrejmuiri, îmbrăcăminte rutieră, linii ridicate, piste de pietoni, trotuare, chioșcuri, gherete, 
pereți, borne de hotar, alte construcții și instalații ale căror funcții sunt legate direct de teren sau de construcția 
principală și care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept, precum și obiectele de infrastructură teh-
nico-edilitară etc.

2. În coloana 4 se indică numărul și data înregistrării bunului imobil în Registrul bunurilor imobile. 
3. În coloana 5 se indică numărul de nivele ale bunului imobil.
4. În coloana 6 se indică valoarea de bilanț a imobilului, la sfârșitul perioadei de gestiune (mii lei). În cazul în care 

valoarea terenului nu este stabilită în urma evaluării, se va indica prețul normativ stabilit conform Legii nr. 1308-
XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului.

5. În coloana 61 se indică suprafața la sol a bunului imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile (m.p.).
6. În coloana 7 se indică suprafața totală a bunului imobil aflat în folosință (m.p.).
7. În coloana 8 se indică suprafața bunului imobil (m.p.), utilizată de către persoana juridică care administrează 

bunul imobil.
8. În coloana 9 se indică suprafața bunului imobil (m.p.), dată în locațiune, arendă sau comodat.
9. În coloana 10 se indică suprafața bunului imobil (m.p.) utilă, însă neutilizată (liberă) de către persoana juridică 

care administrează bunul imobil.
10. În coloana 11 se indică suprafața bunului imobil  (m.p.), exclus de la balanța gestionarului în urma transmiterii 

la balanța altei autorități, instituții sau întreprinderi, ori înstrăinată în alt mod, în conformitate cu legislația.
11. În coloana 12 se indică data transmiterii (înstrăinării) suprafeței respective din bunul imobil, indicată în coloana 

11.
12. În coloana 13 se indică domeniul proprietății (public/privat al statului) la care este atribuit bunul imobil, nu-

mărul și data actului normativ/legislativ prin care bunul imobil a fost atribuit la domeniul public sau domeniul 
privat al statului.

13. În coloana 14 se indică denumirea autorității publice centrale, instituției, întreprinderii de stat în administrarea 
căreia se află bunul imobil proprietate publică a statului
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Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice

pentru anul 20________ 

(denumirea completă a agentului economic)  (sediul agentului economic) 

(IDNO) (denumirea autorităţii administraţiei publice centrale sau locale)

 lei

Codul 
rîndului Denumirea indicatorilor

Codul rîndului 
din situaţiile 
financiare

Sold la

începutul 
perioadei de 

gestiune

sfîrşitul 
perioadei de 

gestiune

010 Capital social

011 Inclusiv cota publică

020 Acţiuni emise – total unităţi

021 inclusiv acţiuni ce constituie proprietate publică, unităţi

030 Total capital propriu 390

040 Mijloace fixe 040

050 Mijloace fixe ieşite, total x

inclusiv:

051 mijloace fixe casate

052 mijloace fixe comercializate

053 mijloace fixe transmise altor întreprinderi, instituţii

060 Intrarea mijloacelor fixe x

070 Imobilizări corporale în curs de execuţie 020

080 Terenuri 030

090 Creanţe pe termen lung 100

100 Alte active imobilizate 120

110 Total active imobilizate 130   

120 Creanţe comerciale 190

130 Creanţe ale bugetului 220

140 Creanţe ale personalului 230

150 Alte creanţe curente 240

160 Alte active circulante 290

170 Total active circulante 300

180 Total active 310   

190 Total datorii pe termen lung 440

inclusiv:

191 Credite bancare pe termen lung 400   

192 Împrumuturi pe termen lung 410   

193 Alte datorii pe termen lung 430

200 Total datorii curente 580

inclusiv:

201 Credite bancare pe termen scurt 450

202 Datorii comerciale 470

203 Datorii faţă de personal 500

204 Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
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Codul 
rîndului Denumirea indicatorilor

Codul rîndului 
din situaţiile 
financiare

Sold la

începutul 
perioadei de 

gestiune

sfîrşitul 
perioadei de 

gestiune

205 Datorii faţă de buget 520

206 Alte datorii curente 570  

210 Total pasive 590

Perioada de gestiune

precedentă curentă

220 Venituri din vînzări 010

2201 Costul vînzărilor 020

230 Profit brut (pierdere brută) 030

240 Alte venituri din activitatea operaţională 040

2401 Total cheltuieli din activitatea operaţională 050+060+070

2402 Cheltuieli administrative 060

2403 Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080

250 Profit (pierdere) pînă la impozitare 100

260 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120

270 Proprietate depusă în gaj

280 Valoarea contabilă a bunurilor proprietate de stat primite în 
administrare economică

290 Valoarea utilajului dat în locaţiune/arendă sau comodat 

291 Suprafaţa bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) 
date în locaţiune/arendă sau comodat (m.p.)

292 Venitul obţinut din darea în locaţiune/arendă a bunurilor 
(utilaj, încăperi neutilizate/terenuri)

300 Dividende (partea din profitul net) achitate statului sau 
unităţii administrativ-teritoriale 

310 Suprafaţa terenului aflat în folosinţă (m.p.)

320 Numărul mediu scriptic al personalului

330 Salariul mediu lunar

340
Indemnizaţia calculată membrilor consiliului societăţii şi 
reprezentantului statului/ consiliului de administraţie al 
întreprinderii

350 Indemnizaţia calculată membrilor comisiei de cenzori

360
Recompensa achitată membrilor consiliului societăţii/
reprezentantului statului şi comisiei de cenzori din profitul 
net

370 Sponsorizări şi benefacere 

“____” ______________ 20__ Administratorul Contabilul-şef 
semnătura L.Ș. semnătura

(numele, prenumele, telefonul executantului)
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Indicaţii pentru completarea dării de seamă privind mărimea și circulaţia proprietăţii publice
1. Rîndul 010, capitalul social se completează în conformitate cu datele din statutul întreprinderii de stat/munici-

pale și societăţii comerciale sau rîndul 010 din anexa nr.3 la Situaţiile financiare.
2. Rîndurile 011, 020 și 021 se completează în conformitate cu datele din registrul deţinătorilor de valori mobili-

are al societăţii pe acţiuni (se completează pentru societăţile pe acţiuni).
3. În rîndul 030 se indică capitalul propriu (rîndul 390 din bilanţ, anexa nr.1 la Situaţiile financiare). 
4. În rîndul 040 se indică valoarea contabilă a mijloacelor fixe (rîndul 040 din bilanţ). 
5. În rîndul 050 se indică valoarea mijloacelor fixe excluse de la evidenţă pe parcursul anului de gestiune, conform 

datelor evidenţei contabile.
6.  În rîndul 051 se indică valoarea mijloacelor fixe casate (trecute la cheltuieli), conform datelor evidenţei conta-

bile.
7. În rîndul 052 se indică valoarea mijloacelor fixe comercializate și excluse de la evidenţă.
8. În rîndul 053 se indică valoarea mijloacelor fixe, transmise altor entităţi (autorităţi publice, instituţii, agenţi 

economici) în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern.
9. În rîndul 060 se indică valoarea de intrare a mijloacelor fixe luate la evidenţa contabilă pe parcursul anului de 

gestiune.
10. În rîndul 070 se indică costurile aferente imobilizărilor corporale în curs de execuţie (rîndul 020 din bilanţ).
11. În rîndul 080 se indică valoarea contabilă a terenurilor (rîndul 030 din bilanţ).
12. În rîndul 090 se indică valoarea creanţelor pe termen lung (rîndul 100 din bilanţ).
13. În rîndul 100 se indică valoarea altor active imobilizate (rîndul 120 din bilanţ).
14. În rîndul 110 se indică valoarea totală a activelor imobilizate (rîndul 130 din bilanţ).
15. În rîndul 120 se indică valoarea creanţelor comerciale (rîndul 190 din bilanţ).
16. În rîndul 130 se indică valoarea creanţelor bugetului (rîndul 220 din bilanţ).
17. În rîndul 140 se indică valoarea creanţelor personalului (rîndul 230 din bilanţ).
18. În rîndul 150 se indică valoarea altor creanţe curente (rîndul 240 din bilanţ).
19. În rîndul 160 se indică valoarea altor active circulante (rîndul 290 din bilanţ).
20. În rîndul 170 se indică valoarea totală a activelor circulante (rîndul 300 din bilanţ).
21. În rîndul 180 se indică valoarea totală a activelor imobilizate și circulante ale entităţii (rîndul 310 din bilanţ).
22. În rîndul 190 se indică valoarea totală a datoriilor pe termen lung (rîndul 440 din bilanţ).
23. În rîndul 191 se indică valoarea totală a creditelor bancare primite pe un termen lung (rîndul 400 din bilanţ).
24. În rîndul 192 se indică valoarea totală a împrumuturilor primite pe un termen lung (rîndul 410 din bilanţ).
241. În rîndul 193 se indică valoarea altor datorii pe termen lung (rîndul 430 din bilanţ).
25. În rîndul 200 se indică valoarea totală a datoriilor curente (rîndul 580 din bilanţ).
26. În rîndul 201 se indică valoarea creditelor bancare pe termen scurt (rîndul 450 din bilanţ).
27. În rîndul 202 se indică valoarea datoriilor comerciale (rîndul 470 din bilanţ).
28.  În rîndul 203 se indică valoarea datoriilor faţă de personal (rîndul 500 din bilanţ).
29.  În rîndul 204 se indică valoarea datoriilor faţă de organele de asigurări sociale și medicale (rîndul 510 din bi-

lanţ).
30. În rîndul 205 se indică valoarea datoriilor faţă de buget privind impozitele și taxele (rîndul 520 din bilanţ).
31.  În rîndul 206 se indică valoarea altor datorii curente (rîndul 570 din bilanţ).
32.  În rîndul 210 se indică valoarea totală a capitalului propriu, a datoriilor pe termen lung și curente (rîndul 590 

din bilanţ).
33.  În rîndul 220 se indică valoarea veniturilor din vînzări (rîndul 010 din „Situaţia de profit și pierdere”, anexa nr.2 

la Situaţiile financiare ). 
331. În rîndul 2201 se indică valoarea costului vînzărilor (rîndul 020 din „Situaţia de profit și pierdere”).
34.  În rîndul 230 se indică profitul brut (pierderea brută) (rîndul 030 din „Situaţia de profit și pierdere”). 
35.  În rîndul 240 se indică veniturile care apar în procesul desfășurării activităţii operaţionale (rîndul 040 din „Si-

tuaţia de profit și pierdere”). 
351. În rîndul 2401 se indică suma totală a cheltuielilor de distribuire, administrative și a altor cheltuieli din activi-

tatea operaţională (suma rîndurilor 050, 060, 070 din „Situaţia de profit și pierdere”).
352. În rîndul 2402 se indică valoarea cheltuielilor administrative (rîndul 060 din „Situaţia de profit și pierdere”). 
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353. În rîndul 2403 se indică rezultatul din activitatea operaţională (rîndul 080 din „Situaţia de profit și pierdere”).
36.  În rîndul 250 se indică rezultatul financiar pînă la impozitare (rîndul 100 din „Situaţia de profit și pierdere”).
37.  În rîndul 260 se indică profitul net (pierderea netă) obţinut de întreprindere (rîndul 120 din „Situaţia de profit 

și pierdere”).
38.  În rîndul 270 se indică valoarea contabilă a proprietăţii depuse în gaj conform contractului de gaj. 
39.  În rîndul 280 se indică valoarea contabilă a bunurilor proprietate de stat primite în administrare economică de 

către societatea pe acţiuni, pe termen lung, dar neinclusă în capitalul social al acesteia (se completează pentru 
societăţile pe acţiuni). 

40.  În rîndul 290 se indică valoarea contabilă a utilajului dat în locaţiune/arendă sau comodat, conform contractu-
lui încheiat între părţile contractante. 

41.  În rîndul 291 se indică suprafaţa bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) date în locaţiune/arendă sau 
comodat. 

42.  În rîndul 292 se indică venitul obţinut din darea în locaţiune/arendă a bunurilor (utilaj, încăperi neutilizate/
terenuri).

43. În rîndul 300 se indică valoarea dividendelor care au fost achitate în bugetul public corespunzător cotei-părţi a 
proprietăţii publice, în conformitate cu hotărîrea adunării generale a acţionarilor cu privire la distribuirea pro-
fitului net pentru perioada de gestiune, sau partea din profitul net ce a fost defalcată în bugetul public de către 
întreprinderile de stat/municipale, conform deciziei consiliilor de administraţie. 

44.  În rîndul 310 se indică suprafaţa terenului aflat în folosinţă, înregistrat în registrul bunurilor imobile. 
45.  În rîndul 320 se indică numărul persoanelor angajate la întreprindere. 
46.  În rîndul 330 se indică salariul mediu lunar pe întreprindere pentru perioada de gestiune. 
47.  În rîndul 340 se indică suma totală a indemnizaţiilor calculate membrilor consiliului și reprezentantului statu-

lui/unităţii administrativ-teritoriale a /societăţii pe acţiuni sau membrilor consiliului de administraţie al între-
prinderii de stat/municipale, pe parcursul perioadei de gestiune, reieșind din mărimea indemnizaţiei lunare sta-
bilite de adunarea generală a acţionarilor societăţii sau de către Fondator la întreprinderea de stat/municipale.

48.  În rîndul 350 se indică suma totală a indemnizaţiilor calculate membrilor comisiei de cenzori pe parcursul 
perioadei de gestiune, reieșind din mărimea indemnizaţiei lunare stabilite de adunarea generală a acţionarilor 
societăţii pe acţiuni (se completează pentru societăţile pe acţiuni).

49.  În rîndul 360 se indică suma totală a recompenselor din profitul net achitate membrilor consiliului societăţii, 
reprezentantului statului/unităţii administrativ-teritoriale și comisiei de cenzori, stabilite de adunarea generală 
a acţionarilor societăţii pe acţiuni (se completează pentru societăţile pe acţiuni).

50.  În rîndul 370 se indică suma utilizată pentru acţiuni de sponsorizări și benefacere pe parcursul perioadei de 
gestiune. 



Ghid practic. Managementul proprietăţii publice140

anexa 5 .  modele  ş i  exemple  de  luare  la  ev idenţă  contab i lă  a  d i fer i tor  t ipur i  de  mi j loace  f ixe

Tabelul 1

Clasificarea mijloacelor fixe conform grupelor de conturi și destinație

Grupa de conturi Grupurile de separare după destinație/conținut a mijloacelor 
fixe din cadrul contului

Exemple de numere de 
inventar

311 „Clădiri”

1. clădiri de producție și administrative, în care sunt amplasate 
organele de conducere, socio-culturale,

2. clădiri destinate în întregime sau preponderent pentru 
locuințe (suprafața utilă totală de spațiu locativ a căror 
constituie nu mai puțin de 50% din suprafața totală a 
spațiului locativ și cu altă destinație); 

3. încăperi izolate proprietate publică.

Bloc de studii: Cămin 
studențesc:

312 „Construcții 
speciale”

1. construcții speciale subterane;
2. construcții speciale în formă de rezervoare;
3. construcții terestre;
4. construcții de înălțime;
5. construcții hidrotehnice;
6. alte construcții speciale.

Fântâna din inele de beton 
armat:
Teren sportiv amenajat cu 
gazon:

313 „Instalații de 
transmisie”

1. instalații de transmisie a energiei electrice;
2. instalații de transmisie a semnalelor de telecomunicații;
3. instalații de transmisie prin conducte a gazelor, lichidelor, 

materialelor pulverulente;
4. alte instalații de transmisie.

Sistem/Rețea de 
aprovizionare cu apă 
din polietilenă (inclusiv 
fântâna):

314 „Mașini și utilaje”

1. mașini și utilaje de forță;
2. mașini și utilaje de lucru;
3. aparate de măsură;
4. aparate și instalații de reglare;
5. echipament de laborator;
6. tehnică de calcul;
7. utilaj medical;
8. armament;
9. alte mașini și utilaje

Generator de energie 
electrică:
Calculator personal 
(notebook) „ASUS”:

315 „Mijloace de 
transport”

1. transport feroviar;
2. transport aerian;
3. transport auto;
4. transport sportiv;
5. alte mijloace de transport;

Autoturism „Audi- 100”:

Conform pct. Evidența contabilă a căilor de tracțiune și sportivi și a altor animale de tracțiune se ține în grupa 
de conturi 318 “Alte mijloace fixe”

316 „Unelte și scule, 
inventar de producere 

și gospodăresc”

1. unelte de muncă de uz general mecanizate și nemecanizate, 
precum și obiecte ce se fixează de mașini și servesc pentru 
prelucrarea materialelor;

2. inventar de producție și accesorii - obiecte de menire 
industrială;

3. inventarului gospodăresc - obiecte de oficiu și gospodărești

Bancă pentru elev - 25 buc:

317 “Active 
nemateriale”

1. rezultatele cercetărilor geologice;
2. baze de date, programe (softuri) pentru computere;
3. drepturile de autor și de utilizare a operelor originale de gen 

distractiv, de literatură și artă;
4. tehnologii industriale (brevete, know how, copyright, francize 

etc.);
5. alte active nemateriale (embleme comerciale și mărci de 

servire, licențe etc.).

Programul informațional de 
contabilitate „1C”:

318 „Alte mijloace 
fixe” Mijloacele fixe 

neincluse în grupele de 
conturi precedente

1. animale de muncă și de producție;
2. animale de producție și de prăsită;
3. fond de bibliotecă;
4. plantațiile perene;
5. exponatele regnului animal din grădinile zoologice și alte 

instituții analogice;
6. mijloacele pentru punerea în scenă;
7. filme didactice, discuri și benzi magnetice, casete etc.;
8. jocuri pentru copii, schiuri etc.

Cal reproducător de rasă 
„X”:
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Grupa de conturi Grupurile de separare după destinație/conținut a mijloacelor 
fixe din cadrul contului

Exemple de numere de 
inventar

In fondul de bibliotecă se includ cărțile indiferent de valoarea uni exemplar și se ține evidența contabilă în expresie 
valorică. Evidența detaliată a fondurilor de bibliotecă se ține în modul stabilit de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, 
de comun acord cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.
Plantațiile tinere de toate speciile se țin la evidență separat de plantațiile care au atins maturitatea, adică vârsta de 
rodire, formarea coroanelor etc.;

319 „Investiții capitale 
în active în curs de 

execuție,,*

1. Investiții capitale în active nemateriale în curs de execuție Clădiri în curs de execuție 
Construcții speciale în curs de execuție Instalații de transmisie în curs de execuție 
Pregătirea proiectelor

2. Alte investiții capitale în active materiale în curs de execuție: a) investițiile capitale pentru 
crearea altor active în decursul unui proces îndelungat de construcție; b) investiții capitale 
ulterioare ce conduc la îmbunătățirea avantajului economic.

*Această grupă de conturi nu are grupuri de separare, evidența se v-a duce pe conturi de gradul doi în fișe analitice 
separate unde se vor acumula investițiile efectuate de la începutul lor și până la transmiterea lor în exploatare după 

destinație.

Tabelul 2

Exemplul 1: Instituția bugetară a procurat bunuri conform contractului de achiziție și facturii fiscale Seria XX Nr. 
YYYYYY din 26.09 2017 după cum urmează in tabelul:

Nr. d/o Denumire Un. măsură Cantitate Preț Suma

1 Grigider buc 2 9800 19600

2 Calculator PC/set buc 10 5600 56000

3 Dulapuri buc 2 980 1960

4 Plapume buc 50 180 9000

5 Aparate de telefon staționar cuc 5 385 1925

TOTAL 69 88485

Pentru instalarea calculatoarelor a fost încheiat Contract individual de munca cu inginerul in sumă de 3450 lei 
salariul brut.

Cerințe:
1. Recunoașteți și evaluați bunurile procurate ținând cont de cheltuielile suplimentare.
2. Întocmiți procesul verbal de atribuire a bunurilor la mijloace fixe sau stocuri de materiale.
3. Scrieți formulele contabile pentru achiziția bunurilor, inclusiv cheltuieli suplimentare, în tabela.
4. Determinați suma amortizării pentru anul 2017, daca cunoaștem ca MF au fost transmise în exploatare la 
01.10.2017
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Formularul nr.35
Aprobat prin ordinul ministrului finanțelor

nr. 216 din 28.12.2015
APROB:

Școala Pr. „xxxxx”
(autoritatea/instituția bugetară)

(funcția)

(Numele, prenumele)

 (semnătura)

“____”____________________20___

PROCES-VERBAL nr.______
de atribuire a bunurilor la mijloace fixe sau stocuri de materiale 

din _____________________20___

În baza ordinului nr._____ din _______________ 20___, comisia în componența: 
președintelui comisiei _____________________________________________________________________

(funcția) (numele, prenumele)

și membrilor comisiei _____________________________________________________________________
(funcția) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul proces-verbal de atribuire a bunurilor la mijloace fixe sau stocuri de materiale, după cum urmează:

Nr.
d/o Denumirea bunului Nr. de 

inventar

Documentul de 
întrare

Unitate 
de 

măsură
Cant.

Preț/
unitate

(lei)

Suma 
(lei)

Subcontul 
atribuit

Nr. data

1 frigider 31490001 26.02.17 buc 1 9800 9800

2 frigider 31490002 26.02.17 buc 1 9800 9800

3 Calculator PC/set 31460021 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

4 Calculator PC/set 31460022 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

5 Calculator PC/set 31460023 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

6 Calculator PC/set 31460024 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

7 Calculator PC/set 31460025 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

8 Calculator PC/set 31460026 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

9 Calculator PC/set 31460027 26.02.17 buc “îl 6039,90 6039,90

10 Calculator PC/set 31460028 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

11 Calculator PC/set 31460029 26.02.17 buc ~T~ 6039,90 6039,90

12 Calculator PC/set 31460030 26.02.17 buc 1 6039,90 6039,90

13 dulapuri 31630008 26.02.17 buc 2 980 1960

14 plăpumi 338xxxxx 26.02.17 buc 50 180 9000

15 aparate de telefon staționar ЗЗбххххх 26.02.17 buc 5 385 1925

Total x x x x 92884 x

Inclusiv:
- mijloace fixe
- stocuri de materiale

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

81959
10925
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Conform prezentului proces-verbal, s-au atribuit la categoria mijloace fixe, bunuri în valoare de 81959 (_Optzeci 
și unu mii nouă sute cincizeci și nouă) lei și la categoria stocuri de materiale, bunuri în valoare de 10925 (Zece mii 
nouă sute douăzeci si cinci lei 00 bani).

Președintele comisiei:
(funcția) (semnătura) (numele, prenumele)

Membrii comisiei:
(funcția) (semnătura) (numele, prenumele)

(funcția) (semnătura) (numele, prenumele)

(funcția) (semnătura) (numele, prenumele)

Tabelul 3

Corespondența conturilor pentru achiziția de bunuri

Conținutul operațiunii
Corespondența conturilor

Suma (lei)
Debit Credit

1. înregistrarea valorii de achiziție:
Mașini și utilaje: Frigider, Calculatoare,
Unelte, inventarul de producere și gospodăresc. Dulapuri
Alte mijloace fixe
Materiale (Aparate de telefon Plăpumi)

19600.00
56000.00
1960.00
1925.00
9000.00

2. înregistrarea costului lucrărilor de instalare a calculatoarelor:
Total
Salariul
CASS-23%,
PAM-4,5% a inginerului, conform contractului.

4399
3450.00
794.00
156.00

Total 92884,00

3. Primirea finanțării din buget pentru achitarea facturilor și 
remunerarea muncii

92884,00

4. Achitarea:
Facturilor către furnizorii din afara sistemului bugetar;
Remunerării muncii la card și reținerilor din salariul calculat;
CASS (23%);
PAM (4,5%)

88485.00
3450.00
794.00
156.00

Înregistrarea mijloacelor fixe create de către instituție

Exemplul 2. La construcția unei clădiri de către entitatea Publică „XXXX„ au fost efectuate următoarele cheltuieli:
• Lucrările de fezabilitate și costul proiectului - 300000 lei,
• Valoarea de achiziție a lucrărilor de construcție pe parcursul duratei de construcție -16000000 lei,
• Cheltuieli de perfectare a documentelor -1900 lei,
• Lucrări de finisare interna efectuate de către persoane angajate - 40000 lei,
• Consumul materialelor de construcție -35000 lei.

Cerințe: Calculați valoarea de intrare a clădirii. Scrieți formulele contabile pentru operațiunile menționate si pentru 
darea în exploatare a clădirii în tabelul următor:
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Tabelul 4

Corespondența conturilor pentru achiziția de bunuri

Conținutul operațiunii
Corespondența conturilor

Suma (lei)
Debit Credit

1. Lucrările de fezabilitate și proiectare executate de către furnizori 
din afara sistemului bugetar NC 6 300 000

2. Valoarea lucrărilor de construcție pe parcursul duratei de 
construcție NC 6 16 000 000

3. înregistrarea cheltuielilor de perfectare a documentelor NC 6 1900

4. înregistrarea costului lucrărilor de finisare internă: NC 5 
4.1 Salariul 
4.2 CASS-23%,
4.3 PAM-4,5% a lucrătorilor din brigade de construcție,

40000/1,275
31372,55
7215,68
1411,77

5. Consumul materialelor de construcție NC 13 35000

6. Transmiterea în exploatare a clădirii NC 10 16376900

Transmiterea/primirea mijloacelor fixe cu titlu gratuit

Exemplul 3. 
Varianta I: Instituția Bugetară a primit cu titlu gratuit de la altă Instituție Bugetară 1 (unu) calculator fost în folo-
sință cu:
• Valoarea inițială - 10000 lei,
• Uzura acumulată - 3333 lei,
• Valoarea contabilă (rămasă) - 6667 lei.

Cerințe: De scris corespondența conturilor pentru IP care primește și pentru IP care transmite.

Tabelul 5

Corespondența conturilor pentru primire-transmitere cu titlu gratuit al Mijlocului fix

Conținutul operațiunii
Corespondența conturilor

Suma (lei)
Debit Credit

1. înregistrarea valorii ramase a calculatorului primit

2. înregistrarea valorii uzurabile acumulate primite

La IP care transmite

3. înregistrarea valorii rămase a calculatorului transmis

4. înregistrarea valorii uzurabile acumulate transmise

Varianta II : Instituția Bugetară a primit cu titlu gratuit de la altă Instituție Bugetară 1 un autobus pentru transport 
de pasageri nou cu:
• Valoarea inițială - 500000lei,
• Uzura acumulată - 0 lei,
• Valoarea contabilă (rămasă) - 500000 lei. 
• Pentru punerea în funcțiune Instituția a suportat cheltuieli suplimentare în sumă de 20000 lei efectuate prin 

contract cu diferiți furnizori din afara sistemului bugetar.
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Tabelul 6

Corespondența conturilor pentru primire-transmitere cu titlu gratuit al Mijlocului fix

Conținutul operațiunii
Corespondența conturilor

Suma (lei)
Debit Credit

1. înregistrarea valorii autobusului primit de la IB

2. Majorarea valorii autobusului cu cheltuielile suplimentare 
necesare

3. Majorarea valorii autobusului la transmiterea în funcțiune

La IP care transmite

4. înregistrarea valorii autobusului transmis

Exemplul 4. Entitatea Publică „XXXX„ a pus în funcțiune, la 1 ianuarie 2017, un autocar pentru transportarea ele-
vilor al cărui valoare de intrare (VI) constituie - 800 000 lei, durata de funcționare utilă (DFU) — 8 ani.

Cerințe: a) De calculat în tabelul 1.8 suma amortizării acumulate si valoarea de bilanț la sfîrsitul fiecărui an de ex-
ploatare, dacă cunoaștem că la calculul amortizării se aplică metoda liniara.
Indicații: Formula de calcul al amortizării anuale este:

Suma anuală a amortizării = VI / DFU

Tabelul 7

Calcului Uzurii și a valorii de bilanț a autocarului

Perioada de gestiune Valoarea de intrare Suma uzurii anuale Uzura
acumulată Valoarea de bilanț

La data dării în 
exploatare 01.01.2017 800 000 800 000

La finele anului I 800 000 800 000 100 000 700 000

II 800 000 100 000 200000 600 000

III 800000 100 000 300000 500000

IV 800 000 100 000

V 800 000 100 000

VI 800 000 100 000

VII 800 000 100 000 100000

VIII 800 000 100 000 800000 0

Sursa: Exemplu convențional
b) De scris corespondenta conturilor:
• pentru suma calculată a Uzurii anuale a autocarului;
• pentru operațiunile de casare a autocarului în al IX-lea an.
• pentru înregistrarea pieselor de schimb din casarea autocarului în suma de 8000 lei
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Tabelul 8

Corespondența conturilor pentru amortizarea și casarea mijlocului fix (autocar)

Conținutul operațiunii
Corespondența conturilor

Suma (lei)
Debit Credit

Calcularea Uzurii anuale a autocarului folosit în 
activitatea instituției

100000 * 8 ani
= 800000

operațiunile privind casarea a autocarului 315230

Decontarea amortizării acumulate 800000

înregistrarea pieselor de schimb din 
dezasamblarea mijlocului fix în sumă 8000

Varianta II: Scoaterea de la evidență a autocarului în cazul uzurii morale după 7 ani (uzura acumulată- 700000 
lei, piese luate la evidență în valoare de 80000 lei, valoare rămasa -20000 lei

Casarea uzurii acumulate 700000

înregistrarea pieselor de schimb din 
dezasamblarea mijlocului fix în sumă în limita 
valorii rămase după 7 ani de utilizare

80000

Decontarea valorii rămase (contabile) a 
autocarului după 7 ani de utilizare 20000

Comercializarea pieselor de schimb este o operațiune separată. De ex. se vor vinde la 100000 lei

înregistrarea creanței și a veniturilor realizate în 
baza facturii 100000

Casarea valorii de bilanț a pieselor de schimb 
vândute 80000
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