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O R D I N
privind modificarea i completarea
Clasifica iei bugetare

În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i 
responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în 
scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare 
a unor indicatori bugetari,

ORDON:
În Ordinul ministrului finan elor nr.208 din 24 decembrie 

2015 „Privind Clasifica ia bugetar ” se opereaz  urm toarea 

completare:            
1. Anexa nr.8 “Clasifica ia programelor - B. Activit i” se 

completeaz  cu un cod nou în urm toarea redac ie:
“00493 Acordarea suportului unic beneficiarilor de 

aloca ii sociale de stat”.
 2.  Prezentul ordin intr  în vigoare la data semn rii i 

se public  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

SECRETARUL DE STAT Tatiana IVANICICHINA

Nr. 213. Chi in u, 27 decembrie 2018.
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O R D I N
cu privire la aprobarea Indica iilor metodice
privind contabilitatea pentru persoanele fizice
care desf oar  activitate profesional  
în sectorul justi iei

În temeiul art.11 alin.(2) din Legea nr.113/2007 a 
contabilit ii (republicat  în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),

ORDON:
1. Se aprob  Indica iile metodice privind contabilitatea 

pentru persoanele fizice care desf oar  activitate profe-
sional  în sectorul justi iei, conform anexei.

2. Prezentul ordin intr  în vigoare din data public rii în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  

MINISTRUL FINAN ELOR                                          Ion CHICU

Nr. 216. Chi in u, 28 decembrie 2018.
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INDICA II METODICE 
PRIVIND CONTABILITATEA PENTRU PERSOANELE FIZICE 

CARE DESF OAR  ACTIVITATE PROFESIONAL
 ÎN SECTORUL JUSTI IEI

Introducere
1. Prezentele indica ii metodice sînt elaborate în baza 

Legii contabilit ii i raport rii financiare nr. 287/2017 i a 
Codului fiscal nr. 1163/1997.

Obiectiv
2. Obiectivul prezentelor indica ii metodice îl constituie 

stabilirea regulilor de inere a contabilit ii pentru persoanele 
fizice care desf oar  activitate profesional  în sectorul 
justi iei.

Domeniu de aplicare
3. Prezentele indica ii metodice se extind asupra 

persoanelor fizice care desf oar  activitate profesional  
în sectorul justi iei (în continuare -  persoan  fizic ), aplic  
metoda de cas  i se încadreaz  în urm toarele categorii:

- notari, care activeaz  în baza Legii nr. 69/2016 cu 
privire la organizarea activit ii notarilor; 

- avoca i, care activeaz  în baza Legii nr. 1260/2002 cu 
privire la avocatur ; 

- executori judec tore ti, care activeaz  în baza Legii 
nr. 113/2010 privind executorii judec tore ti;

- mediatori, care activeaz  în baza Legii nr. 137/2015 
cu privire la mediere;

- administratori autoriza i, care activeaz  în baza Legii 
nr. 161/2014 cu privire la administratorii autoriza i.

4. Prezentele indica ii metodice nu se aplic  de c tre 
persoanele fizice/juridice care in contabilitatea în partid  

dubl , în baza contabilit ii de angajamente conform 
standardelor de contabilitate, inclusiv birourile asociate de 
avoca i, organiza iile de mediere.

Defini ii
5. În prezentele indica ii metodice no iunile utilizate 

semnific :
Activitate profesional  în sectorul justi iei – activitate 

permanent  desf urat  în cadrul formelor de organizare a 
activit ii prev zute de lege de c tre persoana fizic  - notar, 
avocat, executor judec toresc, mediator, administrator 
autorizat, în conformitate cu legisla ia aferent  acestor 
domenii.

Cheltuieli - pl i efectuate pentru procurarea  bunurilor, 
achitarea lucr rilor i/sau serviciilor pentru desf urarea 
activit ii profesionale în sectorul justi iei, precum i amorti-
zarea calculat  a mijloacelor fixe/imobiliz rilor necorporale.

Contabilitatea în partid  simpl  - reflectarea unilateral  
a faptelor economice, conform metodei “intrare-ie ire”, f r  
aplicarea conturilor contabile i f r  întocmirea situa iilor 
financiare.

Contabilitatea de cas  - metod  a contabilit ii conform 
c reia elementele contabile sînt recunoscute pe m sura 
încas rii/pl ii numerarului sau compens rii în alt  form .

Numerar - mijloace b ne ti în moned  na ional  i valut  
str in  aflate în casierie, la conturi curente în b nci, inclusiv 
pe carduri bancare.
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Venituri - sume în numerar sau bunuri în alt  form  
ob inute în procesul desf ur rii activit ii profesionale în 
sectorul justi iei.

No iunile utilizate în prezentele indica ii metodice care 
nu sînt prev zute în pct. 5 sînt definite în Legea contabilit ii 
i raport rii financiare, Codul fiscal i alte acte normative 

care reglementeaz  domeniile date.
Reguli generale

6. Persoana fizic  ine contabilitatea în partid  simpl  
conform Legii contabilit ii i raport rii financiare, Codului 
fiscal i a prezentelor indica ii metodice.

7. Contabilitatea activit ii persoanei fizice poate fi inut : 
1) nemijlocit de c tre persoana fizic ;
2) de serviciul de contabilitate (contabil titular); 
3) de o entitate de consultan , societate de audit.
8. Responsabilitatea pentru inerea contabilit ii revine 

persoanei fizice.
9. Contabilitatea se ine în moned  na ional . În cazul 

efectu rii opera iunilor în valut  str in , contabilitatea 
acestora se ine atît în moned  na ional , cît i în valut  
str in .

10. Persoana fizic  are obliga ia s  întocmeasc  
documente primare, registre contabile, declara ii fiscale, 
d ri de seam  i alte rapoarte prev zute de legisla ie.

11. Documentele primare aferente veniturilor i cheltu-
ielilor se întocmesc în timpul efectu rii  (producerii) faptelor 
economice, iar dac  acest lucru este imposibil - nemijlocit 
dup  efectuarea (producerea) faptelor respective, conform 
formularelor tipizate i/sau formularelor elaborate de sine 
st t tor, care vor con ine elementele obligatorii prev zute 
la art. 11 din Legea contabilit ii i raport rii financiare.

12. Persoana fizic  este obligat  s  utilizeze documente 
primare cu regim special în cazurile stabilite de Legea 
contabilit ii i raport rii financiare i conform cerin elor 
prev zute în Hot rîrea Guvernului nr. 294/1998.

13. Registrele contabile, inclusiv borderourile, se 
întocmesc conform formularelor i cerin elor prev zute 
de prezentele indica ii metodice. În func ie de necesit ile 
informa ionale i specificul activit ii, persoana fizic  poate 
include elemente suplimentare în registrele contabile cu 
condi ia respect rii con inutului de informa ii cuprinse în 
prezentele indica ii metodice, precum i a normelor de 
întocmire i utilizare a acestor registre.

14. Înscrierea datelor în documente primare i registre 
contabile se face, dup  caz, cu cerneal , cu pix cu past  
sau în form  electronic .

15. În documentele primare i registrele contabile nu 
sînt admise ters turi sau alte procedee similare, precum i 
l sarea de spa ii libere între opera iunile înscrise în acestea. 
Erorile se corecteaz  prin t ierea cu o linie a textului sau 
a cifrelor gre ite, pentru ca acestea s  poat  fi citite, iar 
deasupra lor se scrie textul sau cifra corect . Corectarea 
se face pe toate exemplarele documentului primar sau 
registrului contabil i se confirm  prin numele, prenumele 
i semn tura persoanei care a întocmit documentul sau 

registrul, cu indicarea datei corect rii.
Efectuarea corect rilor în documentele primare care 

justific  opera iunile de cas  i de plat  este interzis . La 
comiterea erorilor în astfel de documente, documentul 
gre it se anuleaz  i se întocme te unul nou. 

16. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii 
documentelor contabile persoana fizic  este obligat  s  
le restabileasc  în termen de 3 luni de la data constat rii 
faptului respectiv. 

17. Persoana fizic  este obligat  s  p streze 
documentele primare, registrele contabile i alte documente 
aferente organiz rii i inerii contabilit ii în termenele 
i conform regulilor stabilite de Legea contabilit ii i 

raport rii financiare. În cazul încet rii activit ii persoanei 

fizice documentele se predau la arhiv  conform regulilor 
prev zute de Organul de Stat pentru Supravegherea i 
Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor
18. Veniturile persoanei fizice cuprind:
1) pl i, care reprezint  remunerarea muncii persoanei 

fizice;
2) pl i pentru îndeplinirea actelor notariale i spezele 

procedurilor notariale;
3) onorariile;
4) taxele pentru efectuarea actelor executorului judec -

toresc;
5) remunerarea (onorariu fix sau onorariu de succes) i 

compensarea cheltuielilor;
6) avansuri încasate;
7) suma spezelor procedurii de executare achitat  de 

creditori în m rimea ce dep e te cheltuielile suportate  
din contul spezelor;

8) alte venituri ob inute din activitatea profesional  în 
sectorul justi iei.

19. În componen a veniturilor persoanei fizice nu se 
includ: 

1) sumele încasate în numele ter ilor din contractele 
de intermediere;

2) cau iunile, sumele rezultate din executarea silit , 
spezele procedurii de executare;

3) taxele de stat;
4) creditele i împrumuturile primite etc.
20. Cheltuielile persoanei fizice cuprind:
1) cheltuieli de loca iune i de între inere a spa iilor;
2) cheltuieli privind stocurile procurate i serviciile 

prestate de ter i;
3) cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe i imobi-

liz rilor necorporale utilizate în activitatea profesional  în 
sectorul justi iei;

4) cheltuieli privind remunerarea, îndreptate spre 
achitare;

5) contribu ii de asigur ri sociale de stat obligatorii 
i prime de asigurare obligatorie de asisten  medical  

ale angajatorului i a primei de asigurare obligatorie de 
asisten  medical  în sum  fix  pentru persoanele fizice 
din sectorul justi iei;

6) pl i pentru asigurarea de r spundere civil  profe-
sional ;

7) dobînzi i comisioane aferente creditelor i împrumu-
turilor primite în scopul activit ii profesionale în sectorul 
justi iei;

8) cheltuieli privind comisioanele bancare;
9) avansuri achitate;
10) cheltuieli de inere a arhivei;
11) cotiza iile;
12) cheltuieli privind instruirea i perfec ionarea profe-

sional ;
13) alte cheltuieli legate de activitatea profesional  din 

sectorul justi iei.
21. În componen a cheltuielilor persoanei fizice nu se 

includ:
1) cheltuielile privind procurarea terenurilor; 
2) cheltuielile legate de achizi ionarea sau crearea 

activelor pentru utilizare în scopuri personale;
3) cheltuielile personale care nu sînt legate de activitatea 

profesional  în sectorul justi iei;
4) cheltuielile aferente spezelor procedurilor de 

executare a executorului judec toresc.
Exemplul 1. Un cabinet al avocatului închiriaz  din 

01.02.201X spa iu pentru desf urarea activit ii sale. Plata 
lunar  pentru chirie este de 2000 lei. Achitarea se face 
pîn  pe data de 10 a lunii urm toare conform contractului 
de loca iune. La data de 12.02.201X cabinetul avocatului 
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a efectuat plata pentru lucr rile de repara ie a spa iului 
în sum  de 3300 lei. La data de 14.02.20X a procurat 
rechizite de birou în sum  de 1650 lei. La 15.03.201X a 
încasat onorariu conform contractului nr. 14 în sum  de 
15500 lei, pe 15.04.201X a primit avans conform contrac-
tului nr. 02 în sum  de 12000 lei i la 20.05.201X a primit 
onorariul conform contractului nr.02 în sum  de 23000 lei 
(cu excep ia avansului primit). La 24.05.201X a procurat 
anvelope pentru automobilul personal în sum   de 13000 lei.

În baza datelor din exemplu, cabinetul avocatului va 
înregistra în contabilitate la situa ia din 31.05.201X:

Cheltuieli:
- de loca iune - 8000 lei (2000 lei x 4 luni);
- de repara ie a spa iului - 3300 lei;
- pentru procurarea rechizitelor de birou – 1650 lei;
Venituri:
- onorariu conform contractului nr. 14 - 15500 lei;
- avans primit conform contractului nr. 02 - 12000 lei;
- onorariu conform contractului nr. 02 - 23000 lei.
Reie ind din opera iunile efectuate venitul impozabil 

al cabinetului avocatului va constitui 37550 lei (15500 lei 
+ 12000 lei + 23000 lei - 8000 lei - 3300 lei -1650 lei). 
Suma de 13000 lei achitat  pentru procurarea anvelopelor 
reprezint  cheltuieli personale.

 Exemplul 2. Un birou de administratori autoriza i în 
cadrul c ruia activeaz  4 administratori autoriza i raporturile 
c rora sunt reglementate pe baz  de contract are înregis-
trate urm toarele opera iuni contabile:

 Achitarea datoriei pentru servicii comunale in sum  
de 2260 lei;

 Plata pentru loca iune - 5000 lei;
 Procurarea rechizitelor de birou în sum  de 1500 lei;
 Cheltuieli de repara ie curent  - 10000 lei;
 Achitarea facturii entit ii de consultan  ( inerea 

contabilit ii) - 3000 lei.
Conform contractului cheltuielile suportate vor fi repar-

tizate între administratori în p r i egale.
Astfel cheltuielile biroului de administratori autoriza i 

constituie 21760 lei (2260 lei + 5000 lei + 1500 lei + 10000 
lei + 3000 lei).

Cheltuielile fiec rui administrator vor constitui - 5440 
lei  (21760 lei/4).

22. Dac  cheltuielile suportate de c tre persoana fizic  
includ cheltuielile aferente activit ii profesionale în sectorul 
justi iei îmbinate cu cheltuielile personale, în contabilitate 
se fac înregistr ri numai atunci cînd cheltuielile aferente 
activit ii profesionale în sectorul justi iei le dep esc pe 
cele personale i numai în acea parte a cheltuielilor care 
se refera la desf urarea activit ii profesionale în sectorul 
justi iei. Persoana fizic  repartizeaz  cheltuielile în func ie 
de destina ie i modul în care au fost efectuate.

Exemplul 3. Un birou de mediere a achitat servicii 
comunale aferente cl dirii în care este amplasat,  în suma 
total  de 8000 lei, din care:

- varianta I: trei p trimi(3/4) a suprafe ei se folose te ca 
oficiul biroului, iar o p trime (1/4) - ca locuin  a familiei 
persoanei fizice;

- varianta II: trei p trimi (3/4) a suprafe ei se folose te 
ca locuin  a familiei persoanei fizice, iar o p trime (1/4) - 
ca oficiu.

În baza datelor din exemplu, în contabilitatea persoanei 
fizice:

- în cazul variantei I se înregistreaz  cheltuielile privind 
serviciile comunale în suma de 6000 lei (8000 lei : 4 x 3);

- în cazul variantei II nu se înregistreaz  cheltuielile 
privind serviciile comunale.

23. Persoana fizic  contabilizeaz  veniturile i cheltuielile 
în Registrul-jurnal de venituri i cheltuieli (în continuare - 
Registrul-jurnal) conform modelului prezentat în anexa 1.

24. La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizic  
trebuie s  respecte urm toarele cerin e:

1) Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioad  
de gestiune (perioad  fiscal );

2) Registrul-jurnal se întocme te într-un exemplar pe 
suport de hîrtie sau în form  electronic ;

3) în cazul întocmirii Registrului-jurnal pe suport de hîrtie 
filele acestuia se numeroteaz  în ordine cresc toare i se 
nuruiesc. Pe ultim  fil  a Registrului-jurnal se indic  data 
i num rul de file confirmate prin semn tura i, dup  caz, 
tampila persoanei fizice;

4) în cazul întocmirii Registrului-jurnal în form  
electronic  se asigur  imprimarea acestuia pe suport de 
hîrtie. La finele perioadei de gestiune filele Registrului-jurnal 
imprimate pe suport de hîrtie pot fi nuruite în ordine crono-
logic  cu indicarea datei i num rului de file confirmate prin 
semn tura i, dup  caz, tampila persoanei fizice;

5) înregistr rile se efectueaz  în ordine cronologic  în 
baza documentelor primare;

6) veniturile i cheltuielile în valut  str in  se reflect  în 
Registrul-jurnal în moned  na ional  conform cursului oficial 
a B ncii Na ionale a Moldovei la data încas rii veniturilor 
sau efectu rii cheltuielilor (pl ilor);

7) în Registrul-jurnal se înregistreaz  doar veniturile i 
cheltuielile legate de activitatea profesional  în sectorul 
justi iei;

8) sumele veniturilor i cheltuielilor se totalizeaz  la 
finele perioadei de gestiune sau, dup  caz, pe fiecare lun  
(trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei de 
gestiune.

25. Registrul-jurnal se completeaz  în urm torul mod:
1) în coloana 1 se înscrie num rul de ordine a înregistr rii 

în Registrul-jurnal de la începutul perioadei de gestiune;
2) în coloana 2 se înscrie data reflect rii opera iunii în 

Registrul-jurnal;
3) în coloana 3 se înscrie denumirea, num rul i data 

documentului justificativ în a c rui baz  a fost efectuat  
înregistrarea opera iunii;

4) în coloana 4 se înscrie con inutul succint al opera iunii 
reflectate în documentul justificativ;

5) în coloana 5 se înscrie suma veniturilor recunoscute 
pe fiecare opera iune conform metodei de cas . În rîndul 
„Total” din aceasta coloan  se înscrie suma total  a venitu-
rilor perioadei de gestiune.

6) în coloana 6 se înscrie suma veniturilor neimpozabile 
(de exemplu, sumele i desp gubirile de asigurare, primite 
în baza contractelor de asigurare i coasigurare, compen-
sa iile pagubelor morale, venitul ob inut ca urmare a anul rii 
restan elor la bugetul public na ional);

7) în coloana 7 se înscrie suma cheltuielilor recunoscute 
pe fiecare opera iune conform metodei de cas . În rîndul 
„Total” din aceasta coloan  se înscrie suma total  a cheltu-
ielilor perioadei de gestiune.

8) în coloana 8 se înscrie suma cheltuielilor care nu 
sînt deductibile conform Capitolului 3 din Codul fiscal (de 
exemplu, cheltuieli personale i familiale, alte cheltuieli, 
care nu sînt aferente activit ii profesionale).

26. Modul de completare a Registrului-jurnal este 
prezentat în exemplul din anexa 2.

27. Persoana fizic  înregistreaz  veniturile la data 
încas rii efective a numerarului  sub form  de pl i, onorarii, 
remuner ri, taxe pentru efectuarea actelor, compens ri ale 
cheltuielilor etc., iar cheltuielile - la data achit rii bunurilor 
i serviciilor procurate, pl ii salariilor i a altor cheltuieli, 

calcul rii amortiz rii etc.
Exemplul 4. Un cabinet al avocatului  a încheiat un 

contract de asisten  juridica în sum  de 12000 lei la 16 
februarie 201X plata pentru care a fost încasat  la 25 martie 
201X. La 21 februarie 201X cabinetul avocatului a solicitat 
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efectuarea repara iei calculatorului la o entitate specializat  
în sum  de 2580 lei care a fost achitat  la 27 martie 201X.

În baza datelor din exemplu, în Registrul-jurnal al cabine-
tului avocatului se reflect :

- la 25 martie 201X - veniturile încasate din prestarea 
serviciului de asisten  juridic  în sum  de 12000 lei; 

- la 27 martie 201X - cheltuielile aferente repara iei 
calculatorului i achitate în sum  de 2580 lei.

28. Persoana fizic  care are angaja i întocme te 
Borderoul de eviden  a remuner rii muncii cu indicarea 
urm toarelor elemente: denumirea borderoului, denumirea 
persoanei fizice, pentru fiecare angajat - datele personale, 
soldul datoriei la începutul perioadei, suma calculat  a 
remuner rii, suma re inerilor (pe tipuri), suma spre achitare, 
suma efectiv achitat , semn tura angajatului i alte date 
relevante cerute conform actelor normative indicate în 
anexa 3.

Contabilitatea propriet ii pentru care 
se calculeaz  amortizarea

29. Proprietatea care se folose te în activitatea profe-
sional  în sectorul justi iei include mijloacele fixe i imobi-
liz rile necorporale pentru care se calculeaz  amortizarea.

30. Mijloacele fixe sînt active de inute pentru a fi utilizate 
pe o perioad  mai mare de un an, valoarea unitar  a c ror 
dep e te plafonul valoric prev zut de legisla ia fiscal .

31. Imobiliz ri necorporale reprezint  active nemonetare 
care nu îmbrac  o form  material , de inute pentru a fi 
utilizate pe o perioad  mai mare de un an.

32. Contabilitatea mijloacelor fixe i imobiliz rilor necor-
porale se ine pe fiecare obiect de eviden  destinat utiliz rii 
în mod individual sau complexul de componente, destinate 
utiliz rii în ansamblu.

33. Proprietatea pentru care se calculeaz  amortizarea 
se înregistreaz  în Borderoul de eviden  a mijloacelor 
fixe i imobiliz rilor necorporale care include urm toarele 
elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei 
fizice, denumirea obiectului, data recep ion rii (data 
începerii cre rii), data punerii în func iune (exploatare, 
utilizare), costul de intrare, suma amortiz rii acumulate 
pîn  la începutul perioadei de gestiune, suma amortiz rii 
calculate în perioada de gestiune, data ie irii obiectului i 
alte informa ii relevante.

34. Fiecare obiect de eviden  se înregistreaz  la costul 
de intrare care include valoarea de cump rare sau de creare 
i cheltuielile privind aducerea obiectului în starea necesar  

pentru folosire dup  destina ie (aferente transport rii, 
înc rc rii, desc rc rii, asigur rii, instal rii).

35. biectul de eviden  care este utilizat atît în cadrul 
activit ii profesionale în sectorul justi iei cît i în scopuri 
personale, se înregistreaz  în Borderoul de eviden  a 
mijloacelor fixe i imobiliz rilor necorporale la costul de 
intrare numai în partea aferent  desf ur rii activit ii 
profesionale în sectorul justi iei.

Exemplul 5. Un birou al executorului judec toresc 
dispune de o cl dire cu valoarea total  de 250000 lei: trei 
p trimi (3/4) din care se folose te ca oficiul biroului i o 
p trime (1/4)  - ca locuin  a familiei executorului judec -
toresc.

În baza datelor din exemplu, valoarea de intrare a 
cl dirii utilizate în activitatea profesional  în sectorul justi iei 
constituie 187500 lei (250000 lei : 4 x 3) i se reflect  în 
Borderoul de eviden  a mijloacelor fixe i imobiliz rilor 
necorporale.

36. Costul de intrare a mijloacelor fixe i imobiliz rilor 
necorporale procurate sau create înainte de începerea 
activit ii profesionale în sectorul justi iei, se determin  cu 
sc derea sumei amortiz rii care ar fi fost calculat  pîn  
la începerea folosirii obiectelor respective în activitatea 
profesional  în sectorul justi iei.

37. Amortizarea mijloacelor fixe i imobiliz rilor necor-
porale care se folosesc în activitatea profesional  în sectorul 
justi iei, se calculeaz  conform modului prev zut în legis-
la ia fiscal  (Codul fiscal, Regulamentul privind eviden a 
i calcularea mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat 

prin Hot rîrea Guvernului  nr. 289/2007). Suma amorti-
z rii calculate pentru perioada de gestiune se reflect  ca 
cheltuieli în Registrul-jurnal.

38. Persoana fizic  înregistreaz  ca cheltuieli curente 
ale perioadei de gestiune:

1) cheltuielile aferente între inerii i deservirii mijloacelor 
fixe utilizate în activitatea profesional  în sectorul justi iei;

2) cheltuielile pentru repara ia mijloacelor fixe în limita 
permis  spre deducere în anul respectiv conform Codului 
fiscal, etc.

39. Cheltuielile pentru repara ia mijloacelor fixe care 
dep esc limita permis  spre deducere conform Codului 
fiscal, se atribuie la majorarea valorii obiectului reparat.

40. Persoana fizic  la ie irea (vînzarea, lichidarea, etc.) 
obiectului înregistreaz :

1) valoarea obiectului asupra c ruia nu s-a calculat 
amortizarea, ca cheltuieli în Registrul-jurnal;

2) ie irea obiectului în Borderoul de eviden  a mijloa-
celor fixe i imobiliz rilor necorporale;

3) încas rile de numerar sau compens rile în alt  form  
din înstr inarea obiectului ca venituri în Registrul-jurnal.

Exemplul 6. Un notar a vîndut un calculator al c rui 
cost de intrare constituie 23000 lei. Amortizarea acumulat  
la data vînz rii este egal  cu 11000 lei. Din vînzarea calcu-
latorului s-a încasat 9000 lei.

În baza datelor din exemplu, notarul înregistreaz :
- ie irea calculatorului în Borderoul de eviden  a mijloa-

celor fixe i imobiliz rilor necorporale; 
- valoarea neamortizat  a calculatorului ca cheltuieli în 

sum  de 12000 lei (23000 lei - 11000 lei) în coloana 7 a 
Registrului-jurnal;

- veniturile din vînzarea calculatorului în sum  de: 9000 
lei - în coloana 5 a Registrului-jurnal.

Rezultatul ob inut din vînzarea calculatorului va constitui 
pierdere în sum  de 3000 lei (12000 lei - 9000 lei).

Contabilitatea stocurilor
41. Stocurile persoanei fizice includ: materiale, produse, 

inventar, mobilier i alte active a c ror valoarea unitar  nu 
dep e te limita stabilit  de Codul fiscal.

42. Contabilitatea stocurilor se ine în expresie cantitativ-
valoric  i este obligatorie pentru persoanele fizice care 
practic  activitate profesional  în sectorul justi iei.

43. Stocurile se înregistreaz  în Borderoul de eviden  
a stocurilor care trebuie s  con in  urm toarele elemente: 
denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, 
denumirea stocurilor, unitatea de m sur , soldul ini ial, 
intr rile, ie irile i soldul final, alte informa ii relevante.

Contabilitatea numerarului
44. Numerarul, inclusiv în conturi la b nci se contabili-

zeaz  de persoana fizic  în conformitate cu actele normative 
privind efectuarea opera iunilor de cas  i prin virament în 
economia na ional  a Republicii Moldova (anexa 4).

45. La efectuarea opera iunilor în valuta str in  
(decont ri cu debitorii i creditorii str ini, deta area în str i-
n tate) numerarul primit/pl tit în valuta str in  se recalcu-
leaz  în moneda na ional  la cursul oficial al B ncii Na ionale 
a Moldovei la data încas rii/pl ii mijloacelor valutare.

Exemplul 7. Un birou de mediere a efectuat medierea 
unui litigiu transfrontalier soldat cu o tranzac ie la 
20 decembrie 201X unde o parte a litigiului este o entitate. 
Suma onorariului este de 500 dolari SUA care a fost 
achitat  la 15 ianuarie 201X+1, iar cursul de schimb oficial 
a constituit 18,45 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, mediatorul  reflect  în 
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Registrul-jurnal la data primirii onorariului venitul  în sum  
de 9225 lei (500 dolari SUA x 18,45 lei/dolar SUA).

46. Persoana fizic  care practic  activitate profesional  
în sectorul justi iei la încasarea în numerar a onorariilor i 
pl ilor pentru activitatea desf urat  emite bonul de plat , 
cu excep ia administratorului autorizat care emite bonul 
de cas , iar dup  prestarea activit ii profesionale emite 
factura fiscal . În cazul compens rii în numerar a cheltu-
ielilor suportate, persoana fizic  care practic  activitate 
profesional  în sectorul justi iei emite bonul de plat  i 
factura fiscal .

Inventarierea patrimoniului
47. Persoana fizic  are obliga ia s  efectueze inventa-

rierea general  a patrimoniului la începutul activit ii, cel 

pu in o dat  pe an, la încetarea activit ii i în alte cazuri 
prev zute de Regulamentul privind inventarierea.

48. Inventarierea patrimoniului se efectueaz  de c tre 
persoana, sau dup  caz, comisia numit  de persoana fizic .

49. La inventarierea patrimoniului se întocme te lista de 
inventariere, în care mijloacele fixe, imobiliz rile necorporale 
i stocurile se reflect  în expresie cantitativ  i valoric , 

iar numerarul – la valoarea nominal . Lista de inventariere 
se semneaz  de c tre persoana (membrii comisiei) care a 
efectuat inventarierea i se aprob  de c tre persoana fizic .

Exemplul 8. Un cabinet al avocatului la 15 decembrie 
20X1 a efectuat inventarierea inventarului i mobilierului i 
a întocmit lista de inventariere prezentat  mai jos:

j
Lista de inventariere a activelor cabinetului avocatului din 15 decembrie 201X 

Nr.  
d/o 

Cod sau 
denumire 

Caracteristica Unitatea 
de 

m sur   

Inventar 
efectiv  

Inventar 
înregistrat în 
contabilitate 

 
Valoarea 

A 1 2 3 4 5  
1 Dell 3528 Notebook buc. 1 1 
2 Epson V30 Scaner buc. 1 1 
3 HP1102 Imprimant   buc. 1 1 
4 052, 053 Mas  de 

birou 
buc. 2 2 

5 041-045 Scaune  buc. 5 5 
 Total  x x    

 
Numele i prenumele         Semn tura 

Rapoartele persoanei fizice
50. Rapoartele persoanei fizice cuprind: declara ii 

fiscale, d rile de seam  privind asigur rile sociale i 
primele de asigurare medical  de stat obligatorii care 
se întocmesc în termenele i conform formularelor 

i regulilor stabilite de legisla ie.
Data intr rii în vigoare

51. Prezentele indica ii metodice intr  în vigoare din 
data public rii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa 1 
 
 

______________________ 
(denumirea persoanei fizice) 
 
 

Registrul-jurnal de venituri i cheltuieli pe anul 20___ 
Înregistr

area 
Denumirea, 

num rul i data 
documentului 

Con inutul 
opera iunii

Venituri, lei Cheltuieli, lei 

nr. 
crt.  

data total inclusiv 
venituri 

neimpozabile 

total inclusiv 
cheltuieli care 

nu sînt 
deductibile 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Total     

Venit impozabil (pierdere) (total col.5 - total col. 6 - total col. 7 + total col. 8)  
 
 

Data        _______________________ 
(semn tura persoanei responsabile)
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         Anexa 2

Exemplu privind completarea Registrului-jurnal de venituri i cheltuieli

Date ini iale. Un birou de mediere a efectuat în 
decembrie 201X urm toarele opera iuni economice:

- la 10.12.201X încasarea avansului din contul onora-
riului pentru activitatea de mediator, în valoarea de 1640 lei; 

- la 14.12.201X achitarea cartu ului imprimantei 
procurate în sum  de 540 lei; 

- la 15.12.201X încasarea  onorariului pentru activitatea 
de mediator în valoare de 17500 lei;

- la 21.12.201X achitarea a 2 cutii de hîrtie pentru 
imprimant  procurate în sum  de 184 lei; 

- la 27.12.201X încasarea avansului în m rimea onora-
riului pentru activitatea de mediator în sum  de 3200 lei; 

- la 27.12. 201X încasarea onorariului pentru activitatea 

de mediator conform contractului nr.18 din 15.11. 201X 
diminuat cu suma avansului achitat din 10.12.1X în valoare 
de 7360 lei (9000 lei – 1640 lei);

- la 28.12.201X achitarea motorinei procurate în valoare 
de 2580 lei; 

- la 31.12.201X calcularea amortiz rii mijloacelor fixe 
pentru perioada de gestiune în sum  de 1870 lei;

- la 31.12.201X încasarea numerarului pentru compen-
sarea mediatorului cheltuielilor ocazionate de mediere – 
3200 lei.

În baza datelor din exemplu, mediatorul înregistreaz  
aceste opera iuni în Registrul-jurnal în felul urm tor:

Extrasul din Registrul-jurnal de venituri i cheltuieli  
pe luna decembrie 201X 

 
Înregistrarea Denumirea, 

num rul i 
data 

documentului 

Con inutul 
opera iunii 

Venituri, lei Cheltuieli, lei 
nr. 
crt.  

data total inclusiv 
venituri 

neimpozabile 

total inclusiv cheltuieli 
care nu sînt 
deductibile 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  10.12.1X Bon de plat  

EM 322211 
din 10.12.1X 
 

Încasarea avansului 
în numerar primit din 
contul onorariului 
conform Contractului 
de mediere nr. 18 din 
15.11.1X 

1640 0,00 0,00 0,00

2.  14.12.1X Factura 
fiscal  BP 
3452342 din 
10.12.1X,  
ordin de plat  
nr. 96 din 
10.12.1X 

Achitarea  pentru 
cartu ul procurat 
pentru imprimant  

0,00 0,00 540 0,00

3.  15.12.1X Factura 
fiscal  PV 
567235 din 
14.12.1X, 
bon de plat  
nr. 322212 
din 14.12.1X 

Încasarea 
numerarului pentru 
activitatea de 
mediator conform 
Contractului de 
mediere nr. 16 din 
11.09.1X 

17500 0,00 0,00 0,00

4.  21.12.1X Factura 
fiscal  WZ 
235659 
din18.12.1X, 
bon de cas  

Achitarea pentru 
hîrtia procurat  
pentru imprimant  

0,00 0,00 184 0,00

nr. 97 din 
18.12.1X 

5.  27.12.1X Bon de plat  
nr. 322213 
din 26.12.1X 

Încasarea avansului 
în m rimea 
onorariului conform 
Contractului de 
mediere nr. 19 din 
27.12.1X 

3200 0,00 
 

0,00 0,00

6.  27.12.1X Factura 
fiscal  PV 
567236 din 
26.12.1X, 
ordin de plat  
din 26.12.1X  

Încasarea onorariului 
prin contul bancar 
conform contractului 
de mediere nr. 18 din 
15.11.1X 

7360 0,00 0,00 0,00

7.  28.12.1X Factura 
fiscal  PB 
675421 din 
27.12.1X, 
bon de cas  
nr. 98 din 
27.12.1X 

Achitarea motorinei 
procurate 

0,00 0,00 2580 0,00
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8.  31.12.1X Borderou de 
calcul al 
amortiz rii în 
scopuri 
fiscale 

Calcularea 
amortiz rii 
mijloacelor fixe 

0,00 0,00 1870 0,00

9.  31.12.1X Factura 
fiscal  PV 
567237 din 
30.12.1X, 
bon de plat  
EM 322214 
din 30.12.1X 

Încasarea de c tre 
mediator a 
numerarului pentru 
compensarea 
cheltuielilor 
ocazionate de 
mediere 

3200 0,00 0,00 0,00

         Anexa 3

Acte normative 
privind remunerarea muncii i re inerea impozitelor 

la sursa de plat

1. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 
28.03.2003.

2. Legea salariz rii nr. 847-XV din 14.02.2002.
3. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.
4. Legea cu privire la m rimea, modul i termenele de 

achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten  
medical  nr. 1593-XV din 26.12.2002.

5. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asisten  
medical  nr. 1585-XIII din 27.02.2002.

6. Hot rîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu 
privire la salarizarea angaja ilor din unit ile cu autonomie 
financiar .

7. Hot rîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind 
aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

8. Hot rîrea Guvernului nr. 535 din 07.05.2003 privind 
aprobarea Modului de calculare i de plat  a sumei de 
compensare a pierderii unei p r i din salariu în leg tur  cu 
înc lcarea termenelor de achitare a acestuia.

9. Hot rîrea Guvernului nr. 152 din 19.02.2004 cu 
privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca 
prestat  în condi ii nefavorabile.

10. Hot rîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu 

privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul 
real.

11. Hot rîrea Guvernului nr. 550 din 09.07.2014 privind 
stabilirea cuantumului salariului minim pe ar .

12. Hot rîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 cu 
privire la determinarea obliga iilor fiscal aferente impozitului 
pe venit.

13. Hot rîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salaria ilor 
entit ilor din Republica Moldova.

14. Hot rîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la re inerea impozi-
tului pe venit din salariu i din alte pl i efectuate de c tre 
angajator în folosul angajatului, precum i din pl ile achitate 
în folosul persoanelor fizice care nu practic  activitate de 
întreprinz tor pentru serviciile prestate i/sau efectuarea 
de lucr ri.

15. Ordinul ministrului finan elor nr. 09 din 15.01.2018 
privind aprobarea formularului tipizat al Declara iei cu privire 
la impozitul pe venit pentru persoanele care desf oar  
activitate profesional  în sectorul justi iei.

                          Anexa 4

Acte normative privind efectuarea opera iunilor de cas  
i prin virament în economia na ional  a Republicii Moldova

1. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antre-
prenoriat i întreprinderi.

2. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglemen-
tarea valutar .

3. Hot rîrea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind 
aprobarea Normelor pentru efectuarea opera iunilor de cas  
în economia na ional  a Republicii Moldova.

4. Hot rîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire 

la aplicarea ma inilor de cas  i control cu memorie fiscal  
pentru efectuarea decont rilor în numerar.

5. Hot rîrea B ncii Na ionale nr. 157 din 01.08.2013, cu 
privire la aprobarea, modificarea, completarea i abrogarea 
unor acte ale BNM. 

6. Hot rîrea B ncii Na ionale nr. 15 din 30.01.2014 cu 
privire la modificarea i aprobarea unor acte normative 
ale BNM.

Total  31900 0,00 5174 0,00
Venit impozabil (pierdere) (total col.5 - total col. 6 - total col. 7 + total col. 8) 26 726
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