
Aprobat prin ordinul
Agenfiei

TNSTRUCTIUNEA
privind pistrarea de lungi durati in rezervele materiale

a bunurilor materiale din grupa produse petroliere-q

I. Dispozifii generale

1.1. Prezenta Instrucliune stabilegte ordinea qi modul de pdstrare de lungd duratd
a produselor petroliere din rczewele materiale ale statului la depozitele de pdstrare qi la
intreprinderile (institufiile) subordonate Agenfiei.

I.2. Prezenta Instrucliune este executorie pentru personalul de conducere qi

responsabilii de la depozitele de pdstrare qi intreprinderile (instituliile) care sunt stabilite
puncte de pdstrare gi/sau cu care s-au incheiat contracte de pbstrare (in continuare-
unitdlilor de depozitare) gi este obligatorie pentru toate institutriile gi intreprinderile,
responsabile de depozitarea produselor petroliere din rezervele materiale ale statului.

1.3. Prezenta Instrucfiune reglementeazd ordinea lucrdrilor de receplie,
conservare, depozitare, pdsttare, deservire, verificare, de eliberare, etc. a bunurilor
materiale din grupa produse petroliere din rezervele materiale ale statului.

I.4. Ordinea qi modul de pdstrare de lungd duratd a bunurilor vor asigura
integritatea qi calitatea lorpe toatd perioada pdstrdrii, eliberarea qi livrarea operativd in
caz de necesitate.

1.5. Produsele petroliere stocate trebuie sd corespundd nomenclatorelor aprobate,
starea calitdlii lor fiind confirmatd prin certificate de calitate, pa$apoarte, formulare,
actele de verificare gi control de laborator, etc.

1.6. Termenele de pdstrare pentru bunurile materiale se stabilesc conform tabelei
din anexa nr. 1.

1.7. Bunurile materiale destinate pdstrdrii de lungd dwatd se vor depozita separat
de bunurile de consum curent, cu respectarca strictd a prevederilor tehnicii securitdlii,
normelor sanitare qi de ap6rare impotriva incendiilor.

1.8. La stocarea produselor petroliere, modul de pdstrare a cdrora nu este stabilit
nemijlocit de prezenta Instrucliune, se va conduce de prevederile regulilor de pdstrare
stabilite de standardele sau reglementdrile tehnice respective.

1.9. Responsabilitatea pentru alocarea qi inzestrarea spaliilor de depozitare, care
sd asigure condiliile prestabilite pentru pdstrarea de lungd duratS, o poartd conducdtorii
unitililor de depozitare.

1.10. Responsabilitatea pentru integritatea qi calitatea bunurilor pdstrate,
eliberarea gi livrarea lor operativd s.i, in cantitdlile necesare, o poarti conducdtorii
unitdlilor de depozitare, preqedintele comisiei tehnice permanente, persoana
responsabili de lucrul cu bunurile din rezervele materiale ale statului qi gestionarul
acestor bunuri.
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1.11.  Evidența bunurilor materiale, perfectarea actelor de stocare, împrospătare și 

eliberare se efectuează în modul și ordinea stabilită de actele normative şi instrucţiunile 

Agenţiei Rezerve Materiale, inclusiv prin intermediul Sistemului Informațional 

Automatizat ”Registrul Rezervelor Materiale ale Statului” (SIA „RRMS”).   

1.12.  Lipsurile și pierderile bunurilor materiale se vor acoperi de către persoanele 

vinovate imediat.În caz contrar, dacă lipsurile şi pierderile de bunuri materiale nu se 

acoperă în termen de 30 zile, acesta se califică drept consum neautorizat. 

1.13.  Responsabilii de consumul neautorizat a bunurilor din rezervele materiale 

ale statului, de stocarea bunurilor necalitative şi/sau de admiterea pierderilor, a 

stricăciunilor, vor fi trași la răspundere în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare.   

1.14.  Conducătorii unităţilor de depozitare numesc persoanele responsabile de 

integritatea și calitatea bunurilor materiale aflate la păstrare (gestionarii), care sunt 

obligaţi să cunoască profund și să respecte cu strictețe prevederile prezentei Instrucțiuni 

şi altor acte normative în domeniu.   

 

II. Livrarea (stocarea) şi recepţionarea produselor petroliere 

2.1. Acumularea, stocarea produselor petroliere pentru păstrarea de lungă durată 

în rezervele materiale ale statului  se acceptă, dacă de la data producerii acestora nu a 

trecut mai mult de un an, iar calitatea lor corespunde tuturor parametrilor conform 

standardelor în vigoare. 

2.2. Acumularea, stocarea produselor petroliere în rezervele materiale de stat se 

realizează de Agenţia Rezerve Materiale conform volumelor stabilite de Nomenclatorul 

aprobat, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de bunuri, conform reglementărilor 

privind achiziţiile de stat. 

2.3. În scopul recepţionării produselor petroliere la păstrare, conform contractelor 

încheiate, la instituţia subordonată Agenţiei sau la punctul de păstrare este creată o 

comisie de recepţionare, în următoarea componenţă: şeful instituţiei (punctul de 

păstrare), şefi de secţie, contabilul-şef al instituţiei, responsabil de calitatea şi persoana 

responsabilă material şi un reprezentant al furnizorului. După caz, la recepţionare poate 

participa şi reprezentantul Agenţiei. Comisia nominalizată recepţionează bunurile 

livrate şi întocmeşte un act de recepţie (formular – anexa nr. 2), care în decurs de 24 

ore din momentul recepţionării este expediat în adresa Agenţiei. Actul de recepţie se 

întocmeşte în trei exemplare: pentru punctul de păstrare, pentru Agenţie şi pentru 

furnizor. 

Şeful secţiei, contabilul instituţiei sau a punctului de păstrare, în baza actului de 

recepţie, întocmeşte procesul verbal de primire (obligaţiunea de integritate şi stare 

perfectă) – (formula – anexa nr. 3), care împreună cu actul nominalizat sunt expediate 

în adresa Agenţiei. 

Persoana responsabilă, în baza documentelor sus menţionate, înregistrează în 

fişele de evidenţă (formular – anexa nr. 4) bunurile materiale recepţionate la depozit. 

Trecerea la venituri sau scăderea din evidenţă se efectuează în ziua efectuării 

operaţiunii. Concomitent cu perfectarea fişei de evidenţă se perfectează eticheta de stivă 

(panou) (formular –anexa nr. 5). 
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2.4. Instituţiile subordonate Agenţiei, precum şi punctele de păstrare, prezintă 

trimestrial raportul vizînd disponibilitatea şi circulaţia bunurilor materiale din rezervele 

materiale de stat (Formular – anexa nr. 6)     

2.5. Un rol deosebit ce revine unităţilor de depozitare şi personalului ce 

încadrează aceste structuri, este de a menţine calitatea  şi integritatea produselor. 

Controlul calităţii carburanţilor şi lubrifianţilor este o activitate continuă, care începe 

odată cu recepţia acestor produse de la furnizor şi se încheie la eliberarea lor totală. 

2.6. Recepţia este activitatea sau succesiunea de activităţi care se executa în 

vederea determinării efective a calităţii şi cantităţii de produse petroliere care intră în 

depozit şi compararea acestora cu datele înscrise în documentele de însoţire. 

2.7. Recepţia cuprinde următoarele etape: 

a) verificarea documentelor de însoţire, a mijlocului de transport şi a integrităţii 

ambalajelor; 

b) inspecţia calitativă şi cantitativă; 

c) stabilirea cantităţii; 

d) descărcarea produselor; 

e) soluţionarea litigiilor; 

f) returnarea mijlocului de transport, când este cazul; 

g) întocmirea documentelor. 

Recepţia calitativă constă în verificarea produselor petroliere din punct de vedere 

al proprietăţilor fizico-chimice în condiţii de laborator şi compararea datelor obţinute cu 

cele înscrise în documentele de calitate. 

Recepţia cantitativă constă în verificarea carburanţilor şi lubrifianţilor din punct 

de vedere al cantităţii, identităţii si integrităţii ambalajelor în care se primesc. 

2.8. Produselor petroliere li se aplică procedura de recepţie numai dacă sunt 

însoţite de documente legale. Documentele legale sunt stabilite, de regulă, prin 

contractele de achiziţii şi sunt următoarele: 

a) certificat de conformitate şi/sau raport de încercări / buletin de analize; 

b) factura sau factura fiscală. 

Toate documentele trebuie să fie completate corect, cu toate datele cerute de 

contractul de achiziţie. 

2.9. În caz de depistare a necorespunderii cantităţii, calităţii bunurilor materiale, 

necorespunderii lor cerinţelor standardelor de stat sau datelor documentelor de însoţire, 

şeful instituţiei sau punctului de păstrare este obligat să informeze Agenţia şi să invite 

reprezentantul Agenţiei pentru a continua recepţionarea bunurilor materiale cu 

întocmirea unui act trilateral despre deficienţele depistate, care va fi semnat de 

reprezentanţii celor trei părţi şi va servi drept bază pentru înaintrea reclamaţiilor 

furnizorului.  

2.10.Transmiterea bunurilor confiscate se efectuează în baza unei confirmări în 

scris privind acordul recepţionării bunurilor respective de către Agenţia Rezerve 

Materiale urmând ca Inspectoratul Fiscal să prezinte în adresa Agenţiei următoarele 

documente pentru transmiterea bunurilor cu titlu gratuit: 

1) certificat de conformitate şi/sau raport de încercări / buletin de analize emis de către 

organul competent (Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare sau 

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie); 

2) factura de expediție. 
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La transmiterea bunurilor cu titlu gratuit se întocmeşte proces-verbal de 

transmitere cu titlu gratuit, conform anexei nr. 6 la Regulamentul cu privire la modul de 

evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor 

alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în 

posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor aprobat prin Hotărârea de Guvern 

nr. 972 din 11 septembrie 2001. 

În procesul-verbal se menţionează:  

1) data şi locul întocmirii procesului-verbal; 

2) actul, conform căruia bunurile au fost transmise inspectoratului fiscal de stat şi 

organul emitent;  

3) numele, prenumele şi funcţiile membrilor comisiei;  

4) denumirea şi cantitatea bunurilor. 

2.11. Inspectarea calitativă, care este deosebită de recepţia calitativă, ce se 

execută la furnizor, are scopul de a identifica şi respecta condiţiile organoleptice, 

tehnice de laborator şi împiedică pătrunderea în depozit a produselor neconforme. 

2.12. Definirea calitativă a produselor petroliere se poate face complet sau parţial. 

În cazul definirii complete se determină toate proprietăţile fizico-chimice prevăzute în 

standardele de calitate, pentru atestarea calităţii în momentul livrării, pentru urmărirea 

în timp a proprietăţilor la depozitare, transport, manipulare sau în situaţii de litigiu. 

Aceasta se execută, de regula, de laborator specializat, pe baza probelor înaintate de 

reprezentantul unităţii de depozitare. Obligatoriu, rezultatele recepţiei calitative trebuie 

să însoţească documentele de livrare a produselor petroliere.  

2.13. În anumite situaţii, în baza contractelor de achiziţii, recepţia calitativă a 

produselor se face, după recepţia cantitativa, prin trimiterea de probe la laborator, 

urmând ca plata produselor să se efectueze la primirea rezultatelor, după ce au fost 

comparate cu cele din buletinele de analiză / rapoarte de încercări emise de producător. 

La depozitar se execută analiza de identificare a acelor proprietăţi fizico-chimice 

care permit excluderea oricăror îndoieli referitoare la tipul produsului şi furnizează 

indici suficienţi în ceea ce priveşte posibilitatea de folosire la mijloace tehnice. În cadrul 

acestei analize se verifică culoarea produsului, absenţa apei şi a impurităţilor mecanice 

în masa de produs prin aspectarea probelor preluate din mijlocul de transport. 

Obligatoriu, rezultatele acestei analize, denumită şi inspecţie de calitate, se vor 

înscrie în procesul verbal de recepţie. 

2.14. Recepţia cantităţii se poate executa prin două metode: gravimetrică şi 

volumetrică. 

Metoda gravimetrică se aplică în cazul în care depozitele au în dotare aparatură 

de cântărire. 

Metoda volumetrică se aplică şi se utilizează ca metodă de referinţă pentru 

produsele care se livrează şi se depozitează în vrac. Prin aceasta metodă, cantitatea reală 

se determină prin înmulţirea volumului măsurat/determinat de lichide cu densitatea 

produsului determinate la aceeaşi temperatură la care s-a determinat volumul de lichid. 

Toate aparatele de măsură trebuie supuse verificărilor metrologice legale, iar 

determinarea volumului de lichide se va executa pe baza tabelelor de calibrare ale 

rezervoarelor, de asemenea calibrate de organele metrologice. 
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2.15. După executarea acestor etape ale recepţiei, urmează întocmirea 

documentelor şi înregistrarea cantităţilor primite în evidenţa cantitativ-valorică a 

depozitului. 

2.16. La depistarea defectelor ascunse în produsele petroliere, livrate (stocate) în 

rezervele materiale ale statului, răspunderea materială o poartă producătorul şi/sau 

furnizorul indiferent de data livrării (stocării) produselor petroliere şi momentul 

depistării defectelor menţionate. 

 

III. Depozitarea produselor petroliere 

 

3.1. Păstrarea produselor petroliere (benzină, motorină, uleiuri auto) se 

organizează în încăperi de depozitare, în șoproane sau pe terenuri special amenajate cu 

suprafețe ce au o acoperire îmbunătățită, dotate conform normelor stabilite cu 

dispozitive de prevenire efracţie-incendiu. 

3.2. Păstrarea produselor petroliere din rezervele materiale ale statului se 

organizează separat de produsele petroliere de consum curent. 

3.3. Pentru asigurarea păstrării calitative a produselor petroliere, punctele de 

păstrare trebuie să fie înzestrate cu următoarele: 

- rezervoare metalice de diferite capacităţi, dispuse supra, semi sau subteran; 

butoaie, ambalaje mici (canistre, bidoane); 

- echipamente de pompare necesare pentru vehicularea carburanţilor şi 

lubrifianţilor; 

- echipamente de măsurare manuale sau automate și de prelevare a probelor: tijă 

metrică (pentru măsurarea nivelului produselor petroliere), areometru, 

termometru, recipient (cilindru) din metal sau sticlă pentru prelevarea 

probelor; pastă (contrast) pentru depistarea reziduului de apă;  

- construcţii semi sau subterane care să aibă posibilităţi pentru controlul 

climatului de depozitare; 

- rafturi, palete sau alte echipamente suport, adecvate tipului de ambalaj utilizat; 

- registru de instructaj al personalului responsabil de operațiile cu produsele 

petroliere; 

- tabelele de calibrare a rezervoarelor. 

3.4.Rezervoarele şi instalaţiile aferente lor trebuie să asigure securitatea maximă 

înexploatare şi reducerea la maximum a pierderilor de produse petroliere prin evaporare. 

Depozitarea produselor petroliere în rezervoare metalice se face, pe cât posibil, la 

înălţimea maximă utilă, pentru a evita ,,goluri mari” în rezervoare, și, totodată, luînd în 

considerare mărirea volumului lichidului la ridicarea temperaturii: rezervoarele verticale 

se umplu la maxim 95% de capacitate; rezervoarele orizontale – cu 15-20 cm mai jos de 

nivelul de jos a gurii de intrare. După oricare manipulare cu produsele aflate în stoc, 

rezervorul se închide și se plombează.   

3.5. La depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor în butoaie, se vor respecta 

următoarele condiţii: 

a) butoaiele pline se depozitează separat de cele goale, grupate pe tipuri de produs 

şi pe loturi, cu tăbliţe indicatoare pentru fiecare grup; 

b) butoaiele de unică folosinţă se depozitează în spaţii acoperite, pe palete, pe un 

singur rând; 
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c) butoaiele de tablă zincată pot fi depozitate pe platforme special amenajate, pe 

palete sau suporturi, pe maxim trei rânduri; 

d) butoaiele cu benzină şi motorină se păstrează în spaţii acoperite, ferite de 

razele soarelui; 

e) butoaiele pline cu uleiuri se păstrează în spaţii acoperite, lipsite de umezeală, 

sau în spaţii descoperite fără a intra în contact cu solul sau apa atmosferică; 

f) nivelul carburanților în butoaiele pline trebuie să fie cu 5-7 cm mai jos de inelul 

superior al butoiului; 

g) butoaiele se păstrează cu dopurile închise și plombate (sigilate).  

3.6. Depozitarea produselor petroliere în ambalaje (canistre, bidoane, cutii) se 

face pe rafturi, grupate pe sortimente şi pe loturi, în încăperi acoperite. Ambalajele se 

amplasează pe rafturi cu dopul în sus, închise, sigilate. 

3.7.Încăperile de depozitare a produselor petroliere trebuie să aibă un sistem de 

ventilare, care să asigure schimbul aerului de cel puțin opt ori. Construcția rețelei de 

iluminare electrică în depozit trebuie să prevadă asigurarea siguranței antiexplozive. 

Dușumeaua trebuie să fie din material ignifug și neabsorbant. Se interzice depozitarea 

produselor petroliere în încăperi cu dușumea din beton, metal sau cobble-

piatră(булыжник). Depozitul trebuie să aibă cel puțin două intrări, care vor asigura 

evacuarea urgentă a bunurilor materiale în caz de incendiu sau alte situații de urgență; 

ușile se vor încuia doar din afară și se vor deschide doar în afară.  

 3.8. Toate unitățile de depozitare vor respecta cu strictețe regulile siguranței 

antiincendiare și Reglementarea Tehnică ”Regulile generale de apărare împotriva 

incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005 (capitolul XIV”Obiective 

destinate pentru depozitare”, subcapitol ”Depozitele pentru păstrarea lichidelor ușor 

inflamabile (LUI), lichidelor combustibile (LC) şi altor lichide cu pericol de incendiu”). 

Rezervoarele de apă antiincendiare se vor construi nu mai aproape de 40 metri de la 

rezervoarele cu produse petroliere. Depozitele și terenurile pentru păstrarea produselor 

petroliere se vor amplasa nu mai aproape de 60 metri pentru rezervoarele subterane şi 

90 metri de rezervoarele semisubterane a blocurilor de locuit și a depozitelor de bunuri 

materiale. 

3.9. Condiţiile de depozitare prevăzute în documentaţia produsului stocat se 

respectă integral, nerespectarea acestora conducând la pierderea calității.Personalul 

încadrat trebuie să acorde o importanţă deosebită întregului circuit al produselor 

petroliere, începând cu stocarea şi terminând cu eliberarea, cu accente deosebite în ceea 

ce priveşte măsurile de siguranţă, securitatea muncii, protecţia mediului, prevenirea şi 

stingerea incendiilor. 

3.10. Persoana responsabilă de păstrare este obligată să verifice zilnic starea 

tehnică a rezervoarelor în care sunt depozitate produsele petroliere din rezervele 

materiale ale statului, conductele şi dotarea lor, rezultatele verificării se trec în registrul 

verificărilor tehnice, defecţiunile depistate se vor înlătura.   

3.11.  Evidența produselor petroliere se duce în unități de masă – kilograme (tone). 

Stabilirea disponibilului faptic a produselor petroliere aflate la păstrare se efectuează 

lunar conform situaţiei existente la data de 1 a fiecărei luni cu întocmirea procesului-

verbal. Rezultatele stabilirii disponibilului faptic se confruntă cu datele din evidența 

contabilă. 
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3.12. Pentru stabilirea cantităţii produselor petroliere din rezervele materiale ale 

statului, depozitarii trebuie să dispună de tabele de calibrare metrologică la fiecare 

rezervor şi de mijloacele standard pentru măsurarea înălţimii de turnare, a densităţii şi a 

temperaturii. 

3.13. La stabilirea cantităţii produsului petrolier aflat în rezervor, este necesar a se 

stabili: 

- înălţimea de turnare a produsului petrolier în rezervor; 

- înălţimea reziduului de apă; 

- temperatura produsului petrolier în momentul măsurării; 

- densitatea produsului petrolier la temperatura sa faptică în momentul măsurării. 

 3.14. Măsurarea înălţimii turnării se execută cu o tijă metrică standardizată. 

Stabilirea înălţimii turnării se execută nu mai puţin de două ori cu o exactitate de pînă la 

un milimetru. Înălţimea reziduului de apă se stabileşte la linia inferioară a tijei metrice. 

Volumul produsului petrolier se stabileşte prin scăderea volumului, ocupat de reziduul 

de apă (în cazul existenţei sale) din volumul general. 

3.15. Pentru stabilirea temperaturii şi a densităţii, se ia o probă a produsului 

petrolier din rezervor. 

Temperatura produsului petrolier şi densitatea sa se măsoară respectiv cu 

termometrul şi areometrul în recipientul probelor, imediat după prelevarea probei. 

3.16. Cantitatea produsului petrolier din rezervor se stabileşte prin înmulţirea 

volumului produsului petrolier (fără reziduu de apă) cu densitatea sa la temperatura 

faptică a probei. 

3.17. La stabilirea cantităţii produsului petrolier din rezervor e necesar să se ţină 

cont de următoarele corecţii: de asperităţile şi înclinaţia fundului rezervorului, variaţia 

volumului rezervorului în dependenţă de temperatura mediului şi presiunea hidrostatică, 

dacă la întocmirea tabelului de calibrare nu s-a luat în considerare corecţia de presiune 

hidrostatică. 

3.18. La constatarea diferențelor în minus a cantităților efective față de datele la 

evidență (lipsuri sau pierderi cantitative efective), se vor aplica normele de pierderi 

conform Regulamentului cu privire la Metodologia de calculare a pierderilor 

tehnologice în procesul recepţionării, transportării, depozitării şi distribuirii produselor 

petroliere utilizate de instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Economiei 

nr.141 din 05.10.2007 (Monitorul Oficial nr.165-167/609 din 19.10.2007) (secțiunea a 

2-a) ”Calcularea normelor de pierderi la depozitare”). 

3.19. Normele de pierderi în procesul depozitării se aplică în funcţie de sezon, 

considerîndu-se perioada de vară de la 1 aprilie pînă la 30 septembrie, iar perioada de 

iarnă de la 1 octombrie pînă la 31 martie.  

3.20. Normele de pierderi se pot aplica numai după verificarea faptică a cantităţilor 

de produse petroliere existente în gestiune.  

3.21. Normele de pierderi se aplică numai la cantităţile de produse intrate efectiv în 

depozit, nu şi celor care trec numai scriptic prin depozit.  

Pierderile se calculează lunar şi se compară cu pierderile înregistrate efectiv.  

 3.22.Normele nu se aplică pierderilor provenite din contaminări, deversări, 

sustrageri de produse şi accidente tehnice. 

 3.23. Unitățile de depozitare vor utiliza metodele necesare și vor lua măsuri în 

vederea reducerii pierderilor în procesul de păstrare, conducîndu-se de Regulamentul 
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sus menționat, secțiunea IV ”Metode şi măsuri tehnico-organizatorice în vederea 

reducerii pierderilor prin evaporare”. 

3.24. Inventarierea produselor petroliere aflate la păstrare la instituţiile subordonate 

Agenţiei se efectuează în modul şi în termenele stabilite de Agenţie, conform legislaţiei 

în domeniu şi conform regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul 

Ministerului Finanţelor.  

Inventarierile inopinate la unităţile de depoztare se efectuează la decizia Agenţiei. 

Inventarierea se efectuează în mod obligatoriu: 

-  înainte de întocmirea dărilor de seamă anuale; 

-  în cazul substituirii persoanelor gestionare în  ziua primirii – predării 

bunurilor; 

-  în cazul depistării faptelor de consum neautorizat, precum şi a deteriorării 

valorilor – imediat după constatarea acestor fapte; 

-  în urma incendiilor sau calamităţilor naturale (inundaţii, cutremure de 

pămînt, avarii etc.) – imediat după încetarea incendiului sau a calamităţii naturale; 

-  cererea organelor abilitate conform legislaţiei. 

 

IV. ELIBERAREA ȘI ÎMPROSPĂTAREA BUNURILOR MATERIALE 

4.1. Împrospătarea şi înlocuirea periodică (stocarea–eliberarea simultană) a 

bunurilor materiale se efectuează fără decalaj în timp, în termene strict conform 

prezentei Instrucțiuni și tabelei nr. 1 (Anexa nr.1) și în corespundere cu planurile de 

împrospătare (înlocuire) anuale a bunurilor materiale din rezervele materiale ale 

statului, aprobate de Agenţia Rezerve Materiale. 

La efectuarea împrospătării simultane a produselor petroliere din rezervele 

materiale, punctul de păstrare completează actul de împrospătare a bunurilor materiale 

din rezervele materiale ale statului (formular – anexa nr. 7), la care se anexează 

factura fiscală la stocarea şi eliberarea bunului material stocat şi eliberat, certificatul de 

calitate a bunului stocat, procesul verbal de primire (obligaţiunea de integritate şi stare 

perfectă), care împreună cu documentele nominalizate se expediază în adresa Agenţiei. 

4.2. Eliberarea bunurilor cu titlu de împrospătare cu decalaj în timp, împrumut 

sau alt titlu este stabilită prin Regulamentul cu privire la rezervele de mobilizare și 

Regulamentul cu privire la rezervele materiale de stat. Actele de eliberare a bunurilor 

materiale din rezervele de mobilizare se perfectează în modul și ordinea stabilită de 

”Instrucțiunea privind evidența, dările de seamă și starea calitativă a bunurilor materiale 

din rezerva de mobilizare”, obligatoriu prin intermediul SIA RRMS, cu reflectarea 

operațiilor în cartelele de evidență și pe etichete. Actele de eliberare a bunurilor din 

rezervele de stat se perfectează obligatoriu conform formularelor stabilite în SIA RRMS 

și cu reflectarea operațiilor efectuate în cartelele de evidență și pe etichete. 

4.3. La efectuarea operațiilor cu titlu de împrospătare cu decalaj în timp și de 

împrumut, eliberarea bunurilor materiale are loc în baza dispoziţiei şi bonului de livrare 

(formular anexa nr. 8) elaborate de Agenţia Rezerve Materiale. După eliberarea 

bunurilor materiale în baza bonului de livrare, instituţiile subordonate sau punctele de 

păstrare expediază Agenţiei Rezerve Materiale factura de eliberare şi actele de eliberare. 

4.4. Eliberarea bunurilor materiale în scopul intervenirii operative în caz de 

situaţii excepţionale se efectuează doar în baza dispoziției Agenţiei  Rezerve Materiale. 
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La primirea în modul stabilit a dispoziției de eliberare a bunurilor materiale, șeful 

depozitului adună și instructează întreg personalul. Înștiințarea și adunarea personalului 

se efectuează conform schemei de înștiințare.  

Eliberarea bunurilor se va efectua conform bonului de livrare, la prezentarea de 

către beneficiar a procurii de model stabilit. Pregătirea bunurilor pentru eliberarea lor se 

efectuează în mod operativ, în termen restrîns, conform graficului.  

Reprezentantul beneficiarului va verifica conform facturii cantitatea faptică 

primită și va semna toate exemplarele.  

4.5. Cantitatea de bunuri transmisă pentru testări sau analize, de asemenea a celor 

eliberate conform bonurilor (facturilor) se va reflecta în cartelele de evidență.  

4.6. Inventarierea bunurilor materiale aflate la păstrare la instituţiile subordonate 

Agenţiei şi la punctele de păstrare se face în termenii stabiliţi de Agenţie, conform 

legislaţiei în vigoare şi a Instrucţiunilor aprobate. Rezultatele inventarierei sunt 

prezentate conform tabelelor şi indiciilor stabilite de Ministerul Finanţelor (formular 

anexa nr. 9). 

 

V. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ŞI TEHNICA 

SECURITĂŢII 

 

 5.1.Toate produsele petroliere posedă în grade diferite proprietăţi periculoase din 

punct de vedere exploziv şi toxic. După intensitate aceste proprietăţi se împart în trei 

grupe: 

 - benzină de avion şi auto; 

 - petrol pentru aviaţie, combustibil diesel; 

 - uleiuri minerale. 

 5.2. Benzinele de avion şi auto posedă o înaltă capacitate de evaporare, 

concentraţia limită de explozie a vaporilor în aer constituie 0,76 – 5,58 procente 

volumetrice. Din punct de vedere a pericolului de explozie benzinele ţin de prima 

categorie. Vaporii benzinelor sunt toxici, concentraţia lor maximă admisă în aer 

constituie 100 mg/m.cub. Respectarea măsurilor de securitate la păstrarea de lungă 

durată şi neadmiterea pătrunderii benzinei în mediul înconjurător este obligatorie. 

 5.3  În ce priveşte periculozitatea explozivă, petrolul de avion şi combustibilul 

diesel ţin de categoria II. Concentraţia periculoasă de explozie a vaporilor în aer 

constituie 0,7 – 7,5 % pentru petrolul de avion şi de 2,3 % pentru combustibilul diesel. 

Concentraţia maximă admisă a vaporilor în aer constituie 300mg/m.cub. 

 5.4. Uleiurile minerale sunt încadrate în categoria a IV-a privind pericolul de 

incendiu.  

 5.5. Cauzele izbucnirii incendiilor şi a exploziilor o constituie nerespectarea 

cerinţelor de tehnica securităţii şi a regulilor de prevenire a incendiilor precum şi 

încălcarea regulilor de exploatare tehnică şi a parametrilor tehnici în cazul lucrărilor cu 

substanţe periculoase din punct de vedere exploziv şi incendiar: 

- defecţiunile; 

- diferite categorii de scîntei (din lovitură, frecări, ale electricităţii statice, curenţi 

mobili, trăsnete); 

- autoaprindere, autoincendiere; 

- nerespectarea regulilor executării lucrărilor de reparaţii şi de folosire a focului; 
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- nerespectarea regulilor de pază contra incendiilor la exploatarea agregatelor 

electrice şi de încălzire; 

- vaporii mobili ai substanţelor incendiare. 

La efectuarea operaţiunilor de recepţionare, păstrare şi eliberare a produselor 

petroliere periculoase din punct de vedere explosiv şi incendiar, o atenţie deosebită se 

va acorda următoarelor măsuri de siguranţă: 

- legarea la pămînt a tuturor construcţiilor metalice şi a cisternelor de cale 

ferată; 

- un control regulat al concentraţiei admise de vapori a produselor petroliere 

în încăperile cu pompe şi rezervoare, în perioada de pregătire a lor pentru reparaţii; 

- respectarea vitezei de pompare stabile; 

- neadmiterea turnării produselor petroliere, a scurgerilor prin garnituri; 

- luarea de măsuri urgente în cazurile vărsării produsului pentru evacuarea 

lui şi degazare locurilor afectate; 

- respectarea regulilor de umplere şi golire a cisternelor de cale ferată şi 

rezervoarelor; 

- folosirea instrumentelor care nu provoacă scînteieri; 

- neadmiterea operaţiunilor de transvazare în timpul furtunii; 

- un control permanent al stării şi corespunderii agregatelor electrice, 

tablourilor de comandă şi a reţelelor electrice; 

- un control riguros al existenţei mijloacelor de stingere a incendiilor. 

5.6. Modul de stingere a incendiilor ce au afectat produsele petroliere, se 

stabileşte conform planului şi instrucţiunilor, coordonate cu serviciile locale de 

pompieri. 

 Focarele mici de incendiu se lichidează cu ajutorul mijloacelor de stingere 

(extinctoarele cu spumă, cu oxid de carbon şi cu praf special, acoperămînt, nisip). 

 5.7.  Fiecare muncitor care lucrează la rezervoarele, conductele de produse, 

staţiile de pompare a produselor, schelele pentru umplere şi golire ş.a., este obligat să 

susţină un examen pentru cunoştinţele tehnice minime, inclusiv pentru regulile de 

tehnica securităţii şi regulile de stingere a incendiilor şi să îndeplinească cu stricteţe 

instrucţiunile de pază contra incendiilor şi de tehnica securităţii. 

 Personalul antrenat în operaţiile cu produsele petroliere trebuie dotat cu 

îmbrăcăminte specială, cu mijloace de protecţie individuală şi cu echipament 

suplimentar în conformitate cu prevederile şi normele în vigoare.  

 În locurile stabilite trebuie să existe truse medicale cu mijloace pentru acordarea 

primului ajutor medical şi mijloace de degazare. 
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         Anexa nr.1 

 

 

 

 

           Tabela nr. 1 

 

Durata de depozitare a produselor petroliere este următoarea: 

 
Nr. d/o Denumirea bunurilor materiale Termenul de păstrare (ani) 

1 Benzină auto 3 

2 Motorine 5 

3 Uleiuri lubrifiante 3 

4 Unsori lubrifiante consistente 2 

5 Vaseline 2 



                                                                                                                                                   Anexa nr. 2 

_______________________________                                                          Se expediază în timp de 24 ore 

_______________________________                                                          Agenţiei Rezerve Materiale   

(denumirea, adresa responsabilului de păstrare) 

 

ACT DE RECEPŢIE (OBLIGAŢIUNEA DE PĂSTARE) nr.__ 

“___”________________20____Subsemnaţii_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(conducător, unitatea) 

____________________________________contabil-şef_____________________specialistul calităţii________ 
       (numele de familie, pronumele)                                (numele de familie, pronumele) 

 

_____________________________________şi  gestionarul_____d-nul (na)________________________am luat 
       (numele de familie, pronumele)                                                                   (numele de familie, pronumele) 

 

în primire de azi în rezervele materiale de stat 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Livrate (expediate) de     ________________________________________________________________ 

Următoarele bunuri materiale: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Codul 

bunurilor 

materiale 

Denumirea bunurilor materiale, marca, 

STAS, CT, anul producerii, calitatea, 

ambalajul 

Unitatea de 

măsură 

Cantita-

tea 

 

Preţul  Suma  

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Calitatea bunurilor materiale primite în rezervele materiale de stat: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Bunurile materiale sînt stocate în: ________________________________________________________ 
(se indică silosul, depozitul, rezervorul, stiva şi caracteristicile lor) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

S-a primit în baza:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Pentru bunurile materiale, care aparţin Agenţiei Rezerve Materiale, recepţionate şi depuse la 

păstrare conform acestui act ne luăm obligaţiunea de a le păstra conform Regulamentului în vigoare într-o 

stare perfectă, asigurând integritatea acestora. 

Pentru consumul neautorizat al bunurilor materiale din rezervele materiale de stat, depozitate la 

punctele de păstrare, Agenţia Rezerve Materiale percepe de la depozitarii responsabili o amendă în 

mărime de 100 procente din costul bunurilor materiale consumate şi o penalitate în mărime de 5 procente 

din costul lor pentru fiecare zi, începând din momentul comiterii consumului neautorizat şi până la 

restituirea integrală în rezervele materiale de stat a bunurilor materiale. 

Nerespectarea angajamentelor luate se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

A n e x ă: __________________________________________________________________________ 

 

Certificat de conformitate, certificat despre calitate, raport de încercări 

 

 

 

 

 

Conducătorul__________________________                  Contabil-şef___________________________ 

 

                                                                          

                                                                                   Specialistul calităţii__________________________ 

   L.Ș.                                                                                     

 

                                                                                               Gestionarul___________________________ 



__________________________                                                                     PROCES   VERBAL                                                                      Anexa nr. 3    
                                                                                                                                                                                      Se expediază în termen de o zi (24 ore) 

       Punctul de păstrare                                                                                                                                                                                                                                                      Agenției  Rezerve  Materia 

 ________________________                                                                  De primire nr.  ____ 
          adresa                                                                                                           ( Obligațiunea de întegritate și stare perfectă ) 

 

”_____”  ____________________20___                                 Subsemnații________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (conducătorul, unitatea) 

 

__________________________________dl(na)_____________________________  contabil-șef_________________________________specialistul calității__________________________ 
                      (numele de familie, prenumele)                                                                                                                                               (numele de familie, prenumele) 

dl(na)______________________________________________ și gestionarul dl(na)_________________________________________________________a luat în primire de azi următoarele  

bunuri material din rezervele  materiale de stat în ordine_______________________livrate, (expediate)___________________________________________________________________                                       
denumirea destinatarului (expeditorului) 

 

 

Denumirea bunurilor materiale,  

specia, calitatea, marca, 

dimensiunea, secțiunea, ambalajul 

și alți indici 

 

Anul 

producerii 

 

Data 

descarcării 

 

Prețul 

unitar 

de cost 

Cantitatea  

 

Valoarea 

Diferența 

Stoc scriptic        Stoc faptic minus plus 

unit. 

de 

măs. 

 

cantitatea 

unit. 

de 

măs. 

 

cantitatea 

 

cantitatea 

 

suma 

 

cantitatea 

 

suma 

1       2      3      4     5        6    7      8          9     10       11       12      13 

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

                                                                                                            



 Caracteristici de calitate a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat luate în primire și a ambalajului 

acestora_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

S-a luat în primire în baza__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

     Pentru bunurile materiale, ce aparțin Agenției Rezerve Materiale, conform prezentului proces-verbal la punctul de păstrare ne luăm obligațiunea de a le  

păstra, conform Regulamentului ”Cu privire la rezervele materiale de stat a Republicii Moldova” și instrucțiunilor cu privire la păstrarea bunurilor materiale în 

rezervele  materiale de stat.    

     Nerespectarea angajamentelor luate se pedepsește conform legislației în vigoare. 

 

Anexă:__________________________________________________________________________________        
                                                    (certificat de conformitate, certificate despre calitate, raport de încercări, diverse acte)  
 

 

 

 

Conducătorul unității______________________________                                                     Contabil-șef______________________________________ 

 

Specialistul  calității_______________________________                                                       Gestionar_______________________________________ 

                 

 

                 



Denumirea depozitului (DBM) ______________________________                                                                                                                                                                     Anexa nr. 4 
Termenul de valabilitate ___________________________________                                 Formularul nr.  4                                                                 
Termenul de păstrare______________________ ani, luni 

 
FIȘA  nr. ______ 

de evidență a bunurilor materiale 
 

Denumirea bunurilor materiale _________                                                      Cifrul (codul) bunurilor ______________ 
Marca, sortimentul ___________________                                                           Unitatea de măsură __________________ 
Dimensiunile ________________________                                                                              Prețul _____________________________ 

                              (diametrul, secțiunea) 
Volumul de acumulare ________________                                                                             Numărul de evidență ________________ 

 
Actul de 

stocare sau 
eliberare 

Denumirea 
operației 

(acumulare, 
împrumut, 
restituire, 

împrospătare, 

înlocuire) 

Numărul 

etichetei de 
stivă 

Numărul 

STAS, CT 
Stocat Eliberat Disponibil (stoc) Certificatul de 

calitate, 
dosarul în care 

se păstrează 

Data 
produceri
i 

 

Termen de 
împrospă-

tare 
(luna, anul) 

Notă 
 
 Cantitatea Suma 

(lei) 
total 

data Nr. Canti-
tatea 

Suma 
lei 

Canti-
tatea 

Suma lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               

 
Ex______________________ 
     (numele, prenumele, tel.)                                     

 



                                                                             Anexa nr. 5  

         

                                                                                    Formular nr. 2 

Denumirea DBM __________________ 

 

Fișa de evidență nr. ______ 

 

Nr. stelajului ______  

 

E T I C H E T A nr. ______  

 

1. Cifrul (codul) bunurilor materiale 

__________________________________________________________________ 

 

2. Denumirea bunurilor materiale _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Marca, sortimentul  _______________________________________________ 

 

4. Dimensiunea, nr. 

__________________________________________________________________ 

 

5. Data producerii, seria 

__________________________________________________________________ 

 

6. STAS (CT) 

__________________________________________________________________ 

 

7. Certificat de calitate (numărul, data) 

__________________________________________________________________ 

 

8. Țara producătoare 

__________________________________________________________________ 

 

9. Termenul împrospătării 

__________________________________________________________________ 

 

10. Termenul de 

valabilitate_________________________________________________________ 

 

11. Cantitatea (volumul) 

__________________________________________________________________ 

 

Ex.______________________ 
(semnătura persoanei care 

completează formularul) 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Anexa nr. 6 

Destinatarul:        Agenția Rezerve Materiale                                                               RAPORT                                                                 
________________________________    str.  Columna  118/1                                                                                                                                             

__________________________                            
                                 c.p. 2013                                                                    Vizînd disponibilitatea și circulația bunurilor                                                    

                                                                                                                     materiale din rezervele materiale de stat                                 Se prezintă pînă la data de 5 a lunii posteriore                              

Punctul de păstrare_____________________                                 În trimestrul_________          ____________ (anul)                                                                                                                                                        

Adresa____________________________________  

 

Codul 

bun 

material 

 

Denumirea bunurilor 

materiale 

Stoc la începutul 

perioadei de 

raportare 

Circulația bunurilor materiale în perioada dată  

Temeiul 

 

Stoc la sfîrșitul perioadei stocat eliberat 

Cant. Prețul suma data cant. prețul suma data cant. prețul suma cant. prețul suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                                              

 

L.Ș.                                                               Conducătorul________________________                                          Gestionarul_______________________ 

                                                                     Contabilul-șef________________________                                          Executant_________________________ 

                                                                     ”____”______________________________                                                                (numele, prenumele, tel.) 

                                                                                                       (data) 



                                                                                                                                                     Anexa nr. 7 

_______________________________                                                          Se expediază în timp de 24 ore 

_______________________________                                                          Agenţiei Rezerve Materiale   
(denumirea, adresa responsabilului de păstrare) 

  

 

A C T U L  nr._____ 

de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat 

(fără decalaj în timp, cu decalaj în timp) 

 

 

“____”__________________20____Subsemnaţii____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(conducător, unitatea) 

__________________________________contabil-şef______________________________specialistul                       
(numele de familie, prenumele)                                                                (numele de familie, prenumele) 

 calităţii_________________________gestionarul____________________________am primit la păstrare 

responsabilă bunuri materiale din rezervele materiale de stat şi eliberat din rezervele materiale de stat în 
ordine de împrospătare următoarele bunuri materiale: 

Denumirea bunurilor materiale 
Unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

 
Preţul  Suma  

1 2 3 4 5 
A. A primi în rezervele materiale de stat  în ordine de 
       împrospătare 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



1 2 3 4 5 

B.  Livrarea din rezervele materiale de stat în ordine de  
      împrospătare 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Calitatea bunurilor materiale primite în rezervele materiale de stat în ordine de împrospătare şi 

ambalajul_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 Bunurile materiale sânt stocate în: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(se indică silosul, depozitul, rezervorul, stiva şi caracteristicile lor) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 Motivul  şi baza de împrospătare  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
  

Pentru bunurile materiale, care aparţin Agenţiei Rezerve Materiale recepţionate conform acestui 

act, ne luăm obligaţiunea de a le păstra conform Regulamentului cu privire la Rezervele materiale de stat 
a Republicii Moldova, într-o stare perfectă, asigurând integritatea acestora. Nerespectarea angajamentelor 

luate se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

Anexă_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(certificat de conformitate, certificat despre calitate, act de măsurare, raport de încercări şi altele) 

 

 

Conducătorul_______________________                Contabil-şef__________________________ 

                                                       Controlor al calităţii__________________________ 

                                                                    Gestionarul__________________________ 

L. Ş. 

 



                                                                                                                                  Anexa nr. 8 

Agenţia Rezerve Materiale                                                      
                                                                                                           Termenul valabilităţii bonului 

“___”                         20___                         “___”                         20___                                    

 

BON  DE  LIVRARE  nr._______ 
Depozitar ______________ _____________________________________________________    

                       

_____________________________________________________________________________  
(DBM şi adresa lui) 

Conform ____________________________________________________________________  
(hotărîre de Guvern, dispoziția Agenției, contract, cont de plată achitat, proces-verbal) 

livraţi (expediaţi)  
_____________________________________________________________________________ 

(denumirea agentului economic beneficiar) 

din rezervele materiale ale statului în ordine de _________________________________ 
          (titlul operației de eliberare) 

următoarele  bunuri  materiale:       
Codul 

bunurilor 

materiale 

Denumirea 

bunurilor  materiale 

U/m Cantitatea 

supusă 

eliberării 

Prețul de 

eliberare 

fără TVA 

(lei, bani) 

Suma 

fără TVA 

(lei,bani) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 TOTAL:     

Notă:_______________________ 
                                  (text) 

 

 

Director general _______________                      

 

Şef Direcţia rezerve materiale  

ale statului și e-Transformare 

_____________ 

L.Ş.                     

        Şef Direcţia economico-financiară  

                                                                        _____________ 
 

 

Ex. _______________ 



 
 

Anexa nr. 9  
Formular INV-2 

DBM Pagina 

  

  
LISTA DE INVENTARIERE  

a disponibilului (cantitativ-valorică) 
din __________________ 20__ 

  

Nr. 
d/o 

Denumirea 
bunurilor materiale 

Cifrul 
(codul) 

bunurilor 
materiale 

Unitatea 
de 

măsură 

Preţul 
unitar,  

lei 

Disponibil înregistrat în 
contabilitate  

Disponibil efectiv Diferenţe 

cantitatea suma 
(lei) 

cantitatea suma 
(lei) 

surplusuri deficit 

canti- 
tatea 

suma 
(lei) 

canti- 
tatea 

suma 
(lei) 

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 

Denumirea 
bunurilor materiale 

Cifrul 
(codul) 

bunurilor 
materiale 

Unitatea 
de 

măsură 

Preţul 
unitar,  

lei 

Disponibil înregistrat în 
contabilitate   

Disponibil efectiv  Diferenţe 

cantitatea suma 
(lei) 

cantitatea 

suma 
      (lei) 

surplusuri deficit  

canti- 
tatea 

suma 
  (lei) 

 

canti- 
tatea 

suma 
 (lei) 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL: X X         

 Comisia de inventariere:  
Preşedintele comisiei de inventariere:  
______________________________________________ 

(numele, prenumele) ______________                  ___ (semnătura) 
  

Membrii comisiei de inventariere: 
______________________________________________ 

(numele, prenumele) _________________                  (semnătura) 
______________________________________________ 

(numele, prenumele) _________________                 (semnătura) 
   

 
 Gestionar: 

________________ 

(numele, prenumele) 
________________ 

(semnătura) 
 

  
Gestionar*: 

________________  

(numele, prenumele) 
______________  

(semnătura) 
  

 
 Contabil: 

________________ 

(numele, prenumele) 
________________ 

(semnătura) 
 

  
* se semnează de către gestionarul care primeşte bunurile în cazul primirii-predării  
 Toate stocurile înregistrate în prezenta listă de la nr. ____ pînă la nr. ____ au fost verificate efectiv de 

către comisia de inventariere au fost stabilite în prezenţa mea (noastră), pentru care nu am (avem) obiecţii 
către comisia de inventariere. Stocurile enumerate în prezenta listă se află la păstrare în răspunderea mea 
(noastră).  

  
Gestionar (i): ______________________________________________ 

_________________(numele, prenumele) ________________                                   _ (semnătura) 
___________________________________ ______________________  

_________________(numele, prenumele) ________________                                  _ (semnătura) 
  
“____” ______________ 20__ 

 
__________ 
Ministerul Finanţelor 
Ordin nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea //Monitorul Oficial 166-169/953, 10.08.2012 


	A C T U L  nr._____
	de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat
	(fără decalaj în timp, cu decalaj în timp)
	Motivul  şi baza de împrospătare
	Gestionarul__________________________
	Depozitar ______________ _____________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	următoarele  bunuri  materiale:

