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REGULAMENT 

privind modul de stabilire, formare, coordonare şi aplicare 

                       a preţurilor de stocare şi de eliberare a bunurilor materiale  

                                       din rezervele de mobilizare 

 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr.589-XIII din 

22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare a Republicii 

Moldova, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul cu privire la  

rezervele de mobilizare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.794-26 din 01 iulie 2003, 

cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, structurii şi efectivului-limită ale aparatului 

central al acesteia aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 16 decembrie 2009, 

hotărîrilor Guvernului nr.547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi 

de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) şi nr.525 din 22 iunie 2010 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor 

de producător la medicamente, Codul Fiscal al Republicii Moldova şi este executoriu 

pentru întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile subordonate Agenţiei Rezerve 

Materiale (în continuare Agenţia), precum şi pentru ministere şi alte autorităţi 

administrative centrale şi instituţiile şi organizaţiile subordonate acestora, ce deţin 

bunuri materiale din rezervele de mobilizare.  

2. Regulamentul stabileşte modul de formare a preţurilor de stocare şi a 

preţurilor de eliberare a bunurilor materiale din  rezervele de mobilizare, cu excepţia 

celor pentru care, conform legislaţiei, se prevede reglementarea preţurilor şi tarifelor de 

către stat, precum şi modul de stabilire şi coordonare a acestora. 

3. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni: 

   - preţuri libere de piaţă – preţuri care se formează prin interacţiunea cererii şi 

ofertei pe piaţă comerţului cu ridicata a bunurilor materiale identice, iar în cazul lipsei 

bunurilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate  între persoanele ce nu sînt 

coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata; 

  - preţuri curente – preţuri libere de piaţă pentru bunurile din rezervele de 

mobilizare la momentul stabilirii preţurilor, determinat în baza informaţiei operative a 

preţurilor. Drept sursă de informaţie despre preţurile curente servesc: 

a) informaţia organelor de stat de statistică sau organelor care reglementează 

formarea preţurilor, iar în cazul lipsei acesteia- 



b) informaţia despre preţurile de piaţă, publicată în presă sau adusă la cunoştinţă 

prin intermediul mijloacelor de informare în masă, iar în cazul lipsei acesteia- 

c) informaţia oficială dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care 

au avut loc), iar în cazul lipsei acesteia- 

d) informaţia despre preţuri la aceleaşi bunuri sau bunuri similare la 

vînzătorul/producătorul de peste hotare, recalculat în valuta naţională, la cursul Băncii 

Naţionale a Moldovei, la momentul stabilirii preţului;  

  - preţuri de eliberare – preţuri stabilite pentru bunurilor materiale care se 

eliberează din rezervele de mobilizare, stabilite la momentul eliberării acestora cu 

luarea în calcul a cheltuielilor de păstrare, a calităţii, uzurii fizice şi morale, etc.;  

 - preţuri de stocare – preţuri de stocare a bunurilor materiale, stabilite la 

stocarea lor în rezervele de mobilizare,  de către Agenţie, în urma achiziţiilor de stat; 

- termen de realizare - durată de o treime din termenul de valabilitate a bunurilor 

materiale, eliberate din rezervele de mobilizare; 

 - perioada de aplicare (valabilitate) a preţurilor – perioada pentru care sunt 

stabilite preţurile; 

 - cota reducerii la preţ – marime a reducerii de la preţul curent, stabilit în 

funcţie de calitatea sau termenul de păstrare a bunurilor materiale, eliberate din 

rezervele de mobilizare în anumite scopuri, cu aplicarea  pasului de reducere , care nu 

va depăşi 10% de la preţul stabilit. Reducerea preţului poate continua pînă la realizarea 

totală a lotului de bunuri materiale; 

- preţuri de eliberare stabilite anterior – preţuri de eliberare stabilite pentru 

eliberarea bunurilor materiale din rezervele de mobilizare în anumite scopuri. 

4. În scopul stabilirii preţurilor la bunurile materiale din rezervele de mobilizare 

prevăzute spre stocare sau eliberare, prin ordinul conducătorului instituţiei se instituie 

comisia de stabilire a preţurilor de stocare şi eliberare la bunurile materiale din 

rezervele de mobilizare (în continuare - Comisia  întreprinderii) şi se aprobă 

regulamentul acesteia. 

5. Comisia Agenţei de coordonare şi stabilire a preţurilor de stocare şi eliberare a 

bunurilor materiale din rezervele de mobilizare este instituită prin ordinul directorului 

general al Agenţiei cu includerea, cu drept de vot, a reprezentanţilor Ministerului 

Economiei şi Ministerului Finanţelor, care activează în baza Regulamentului acesteia 

şi se numeşte Comisia mixtă pentru stabilirea preţurilor de stocare şi eliberare la 

bunurile materiale din rezervele de mobilizare (în continuare - Comisia mixtă). 

Comisia mixtă examinează şi coordonează procesele verbale prezentate de  instituţiile 

subordonate, care păstrează bunuri materiale din rezervele de mobilizare şi elaborează, 

după caz, procesele sale verbale. 

 

II.  Modul de formare, stabilire, coordonare  şi aplicare a preţurilor de 

stocare - eliberare a bunurilor materiale din  rezervele de mobilizare 

 

6. Stocarea şi eliberarea bunurilor materiale în/din rezervele de mobilizare, cu 

excepţia celor faţă de care se aplică măsurile reglementării de stat a preţurilor, se 

efectuează la preţuri libere de piaţă. 

7. Preţul de stocare se stabileşte şi se aplică la  bunurile materiale stocate în 

rezervele de mobilizare în următoarele scopuri: 



- în vederea împrospătării  şi înlocuirii lor periodice; 

- în vederea împrospătării  şi înlocuirii  cu decalaj în timp. 

Acumularea (stocarea) bunurilor materiale în rezervele de mobilizare pentru 

completarea volumelor stabilite de Nomenclator se efectuează conform reglamentărilor 

achiziţiilor de stat. 

8. Preţul de eliberare se stabileşte şi se aplică la  bunurile materiale eliberate din 

rezervele de mobilizare în următoarele scopuri: 

 - în vederea intervenirii operative pentru asigurarea funcţionării stabile a 

economiei naţionale, pentru protecţia populaţiei, în situaţii excepţionale determinate de 

calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale fenomene sociale sau 

economice, conjuncturi externe, precum şi în scopul acordării de ajutor umanitar; 

- cu titlu de împrumut pe termen scurt; 

- cu titlu de deblocare; 

- în vederea împrospătării  şi înlocuirii lor periodice; 

- în vederea împrospătării  şi înlocuirii cu decalaj în timp;  

- în vederea încasării în mod silit a datoriilor faţă de rezervele de stat şi evaluării 

prejudiciului cauzat, în scopul recuperării lui. 

9. Examinarea şi stabilirea preţurilor la bunurile materiale din rezervele de 

mobilizare se efectuează în condiţii de transparenţă informaţională. 

         10. Preţurile de stocare-eliberare se aplică la toate bunurile materiale din 

rezervele de mobilizare şi se calculează în baza preţurilor curente, cu excepţia 

preparatelor bacteriene, mijloacelor de proflaxie le de tratare a bolii actinice, 

antidoturile şi mijloacele de tratare a afecţiunilor provocate de substanţe toxice, care se 

extrag din rezervele de mobilizare şi se nimicesc în modul stabilit. 

 În situaţiile cînd  eliberarea  unor bunuri materiale cu titlu de deblocare, 

împrospătare, împrospătare cu decalaj în timp nu pot fi realizate la preţuri curente, prin 

decizia Comisiei mixte, cu excepția cazurilor stabilite de legislație, pentru evitarea 

deprecierii calităţii lor, ele pot fi realizate la preţuri mai mici decît preţurile de stocare 

şi cele practicate pe piaţă. 

11. Temei pentru modificarea preţurilor curente pot servi: 

             a) păstrarea îndelungată - necătînd la respectarea normelor stabilite pentru 

păstrarea bunurilor materiale în rezervele de mobilizare, în procesul păstrării are loc 

deprecierea calităţii unor bunuri materiale, justificate, după caz, prin rapoarte de 

expertiză. Bunurile nominalizate nu pot concura cu cele noi, recent fabricate, iar pentru 

realizarea lor este necesar de aplicat o reducere la preţ. Astfel, în dependenţă de 

termenul de realizare a bunurilor materiale, reducerea se va aplica, după cum urmează:  

- pentru bunurile păstrate  pînă la 50% din termenul de realizare – reducerea de 

pînă la 10% de la preţul curent; 

- pentru bunurile păstrate  de la 51% pînă la 75% din termenul de realizare – 

reducerea de pînă la 20% de la preţul curent; 

- pentru bunurile păstrate  de la 76 % şi mai mult– reducerea de pînă la 30% de 

la preţul curent. 

b) expirarea termenelor de păstrare şi imposibilitatea împrospătării directe din 

lipsa furnizorilor, care ar efectua împrospătarea directă, din cauza concurenţei şi cererii 

reduse pe piaţa republicii. Bunurile materiale, care au termene de valabilitate strict 

determinate şi se eliberează conform actelor normative în vigoare, pînă la o treime de 



termen înainte de expirarea termenului de valabilitate, nu pot concura cu cele recent 

fabricate. În acest caz reducerea la preţ se va aplica în mărime de pînă la 30% de la 

preţul curent;                                                                                              

        c) învechirea morală şi fizică – nu sînt moderne (demodate), sînt fabricate din 

materiale moral învechite, au aspect neatractiv - se referă la articole de primă 

necesitate, îmbrăcăminte, încălţăminte, corturi, alte echipamente, care nu pot concura 

cu cele recent fabricate; nu se utilizează în procesul tehnologic de producţie curent, nu 

corespund standardelor de stat şi condiţiilor tehnice în vigoare. 

              Pentru aşa bunuri, cu o treime de termen înainte de expirarea termenului de 

valabilitate, se aplică cota reducerii la preţul curent în funcţie de termenul de păstrare,    

de pînă la 50% de la preţul curent; 

12. Perioadă de aplicare a preţurilor stabilite de Comisia mixtă a Agenţiei se 

aprobă prin decizia acesteia şi constituie de la trei pînă la douăsprezece luni, în funcţie 

de sortiment, termenul de valabilitate a bunurilor materiale, de titlul operaţiunii, etc. 

13. La expirarea termenului de valabilitate a preţurilor stabilite anterior, se 

efectuează o analiză amplă despre bunurile nominalizate, despre stocul rămas 

nerealizat şi măsurile întreprinse pentru realizarea lor. În cazul cînd eliberarea unor 

bunuri materiale din  rezervele de mobilizare nu poate fi realizată la preţurile stabilite 

anterior, la decizia Comisiei mixte, preţurile pot fi reezaminate şi reduse cu aplicarea  

pasului de reducere, care nu va depăşi 10% de la preţul stabilit anterior. Reducerea 

preţului poate continua pînă la realizarea totală a lotului. 

 14. Pentru unele bunuri materiale  eliberate din rezervele de mobilizare, Agenţia 

poate percepe o cotă de adaos comercial, care nu este mai mare decît cea prevăzută de 

legislaţie. 

III. Întocmirea proceselor-verbale 

 

15. Pentru stabilirea preţurilor de stocare sau eliberare a bunurilor materiale în 

condiţiile prevăzute de punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament, comisia 

întreprinderii întocmeşte procesul-verbal (anexa nr.1) cu anexarea materialului 

informativ (anexa nr.3). Procesul -verbal se aprobă de conducătorul instituţiei şi se 

prezintă Agenţiei spre coordonare.  

16. În cazul cînd preţurile propuse de instituţii corespund stării calitative a 

bunurilor materiale, conjuncturii pieţei şi nivelului preţurilor curente la momentul 

stabilirii lor, cu argumentarea deplină a modificării acestora, procesul-verbal este vizat 

de membrii Comisiei mixte şi coordonat de directorul general al Agenţiei. 

17. În cazul cînd Comisia mixtă a Agenţiei consideră neargumentată diferenţa 

între preţurile propuse şi cele de piaţă, ea este în drept să stabilească preţurile de 

stocare-eliberare reieşind din conjunctura pieţei (ţinînd cont de cerere şi ofertă), 

calitatea şi proprietăţile de consum a bunurilor materiale, termenele de păstrare şi 

valabilitate şi să perfecteze procesul-verbal al său, care este semnat de membrii 

Comisiei mixte şi aprobat de directorul general al Agenţiei (anexa nr.2), care este 

executoriu pentru instituţia dată.   

18. În procesul-verbal se indică: data convocării; denumirea documentului, în 

temeiul căruia se preconizează eliberarea bunurilor materiale; denumirea bunurilor 

materiale; unitatea de măsură; cantitatea (volumul); preţul de piaţă; preţul stabilit cu 

TVA; preţul stabilit fără TVA, termenul de valabilitate a preţului stabilit. 



19. În cazul eliberării bunurilor materiale cu titlu de împrumut pe termen scurt, 

în textul procesului-verbal se indică suplimentar propunerile referitor la aplicarea cotei 

pentru împrumut (de la 2 la 10 procente din costul acestor bunuri pentru fiecare lună de 

împrumut) şi termenul restituirii lor, iar în procesul verbal se adaugă coloniţa, în care 

se indică costul pentru împrumut (anexa nr.5). 

20. În cazul aplicării sancţiunilor pecuniare pentru consumul neautorizat, 

nerestituirea în termenele stabilite a bunurilor materiale împrumutate din rezervele de 

mobilizare, stabilirea preţurilor pentru calculul penalităţilor se efectuează de Comisia 

mixtă a Agenţiei la nivelul preţurilor curente, la momentul aplicării sancţiunilor. 

21. La procesul-verbal al Comisiei mixte se anexează obligatoriu informaţia de 

iniţiere a procesului de studiu al pieţei care va include: denumirea documentului, care 

serveşte drept temei pentru eliberarea bunurilor materiale; denumirea bunurilor 

materiale; marca, calitatea, producătorul; unitatea de măsură; data producerii, stocării 

în rezervele materiale; denumirea depozitarului-responsabil; cantitatea (volumul) 

preconizat spre eliberare; preţul de evidenţă (de stocare), cursul Băncii Naționale a 

Moldovei la moment. Informaţia se semnează de şeful subdiviziunii. Structura-tip a 

informaţiei privind studiul bunurilor materiale prevăzute spre eliberare e prezentat în 

anexa nr.2. 

          22. La procesul – verbal se anexează suplimentar informaţia despre preţurile      

curente cu indicarea datelor de identificare a sursei de informaţie, a vînzătorului 

/producătorului; în caz de necesitate, fotografiile mostrelor; expertiza de conformitate a 

calităţii bunurilor materiale cu indicarea preţurilor de eliberare recomandate; extrase 

din instrucţiuni tehnologice şi de păstrare, după caz, alte informaţii necesare ce se 

referă la bunurile materiale indicate în procesul-verbal (anexa nr.4).  

       În cazul reexaminării preţurilor stabilite anterior se întocmeşte procesul verbal 

conform anexei nr.6    

23. În baza procesului-verbal al comisiei mixte al Agenţiei sau procesului-verbal 

al comisiei instituţiei coordonat cu Agenţia, se efectuează  reevaluarea bunurilor 

materiale prevăzute spre eliberare şi se întocmeşte actul de reevaluare (anexa nr.7), 

care se anexează la actul de eliberare (formularul nr.1) întocmit în modul stabilit. 

          24. În cazul eliberării în vederea împrospătării şi înlocuirii periodice a bunurilor 

materiale a căror preţuri de stocare şi eliberare coincid între ele şi corespund  preţurilor 

curente, se întocmeşte doar actul de reevaluare şi actul de  stocare-eliberare (formularul 

nr.1).  

25. În cazul diferenţei între preţurile de eliberare şi de stocare, se întocmesc şi se 

prezintă în modul stabilit de p.15 al prezentului Regulament procese-verbale separat pe 

operaţii, cu întocmirea ulterioară a actelor (formularul nr.1) separate pentru stocare şi 

pentru eliberare. 

26. În caz de necesitate şi în funcţie de situaţie, conţinutul şi tabelele proceselor-

verbale pot fi modificate, dar în mod obligatoriu la ele se anexează informaţia completă 

şi autentică privind bunurile materiale propuse spre examinare. 

27. Responsabilitatea pentru caracterul complet şi autentic al datelor indicate în 

procesele-verbale şi în materialul informativ o poartă conducătorul instituţiei, 

întreprinderii (organizaţiei) în cauză, preşedintele şi membrii comisiei. 

 

 



IV. Reflectarea reevaluării preţurilor în documentele de evidenţă contabilă. 

28. În cazul cînd eliberarea bunurilor materiale se efectuează la preţuri de piaţă 

mai mari decît preţurile de evidenţă, diferenţă de preţuri se oglindeşte la contul 40 

„Venituri” şi se utilizeauă pentru reîntregirea stocurilor. 

 Evidenţa sumelor reducerii sau majorării preţurilor de eliberare la bunurilor 

materiale din rezervele materiale de stat se reflectă respectiv: 

                        reducere la  Dt 270.3 Ct 178.2; 

                        creştere  la Dt 178.2 Ct 270.3. 

În  evidenţa contabilă procentul pentru împrumut se reflectă în contul 

 Ct 270.2. 

Recuperarea unor cheltuieli de păstrare se reflectă în contul Ct270.1. 

 

     V. Dispoziţii  finale 

29. Cu punerea în aplicare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul cu 

privire la modul de stabilire, coordonare şi aplicare a preţurilor libere de livrare 

(eliberare) a bunurilor materiale de la rezervele de mobilizare a Republicii Moldova nr. 

M-441s din 02 septembrie 1998. 

 

      

 

                            

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Anexa nr.1 

Model proces-verbal  al instituţiilor subordonate 

 

COORDONAT                               APROBAT 
Director general                                    Conducător   _______________ 

Agenția Rezerve Materiale                                               ___________________________ 

_________________        

”__” ______________20__                              ”__” ___________________20__  

    

PROCES - VERBAL 
nr.___, _______20__           

 

Şedinţa Comisiei de stabilire 

 a preţurilor la bunurile 

materiale din rezervele de mobilizare 

a _________ ___________________    
(instituția subordonată) 

 

Comisia de stabilire a preţurilor la bunurile materiale din rezervele de mobilizare a  

___________________________  a examinat prețurile la ____________________________________ 
 (instituția subordonată)                                                                           (denumirea bunurilor examinate)   

______________________________________________________________________________ care 

se_________________ eliberează (stochează) în baza __________________________________________  

__________________________________________________________________________________. 
                                        (Hotărîrea Guvernului, Dispoziţia Agenţiei, alte acte normative). 

În baza Regulamentului cu privire la rezervele de mobilizare, Regulamentului privind modul de formare 

a preţurilor de stocare și de eliberare a bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, precum și modul 

de stabilire și coordonare a acestora, a informaţiei operative a preţurilor curente, luînd în considerare 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________, Comisia stabileşte preţurile de _________ (eliberare, stocare)  după  cum  urmează: 

 

                                                                                                                         (lei,bani) 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor materiale 

Unitate

a de 

măsură 

Canti-

tatea 

Preţ 

curent, 

cu TVA 

Modifica

re la preț 

(+,-) 

Preţ 

stabilit, 

(fără TVA) 

Preţ 

stabilit,  

(cu TVA) 

        

        

        

        

        

 

Preşedintele  Comisiei : _________________ (numele, prenumele, funcţia); 

 

 Membrii  Comisiei :  _________________ (numele, prenumele, funcţia); 

 

     _________________ (numele, prenumele, funcţia);  

 

    _________________ (numele, prenumele, funcţia);  

   

____________ _____ (numele, prenumele, funcţia)  

 



                                                                           Anexa nr.2 

Model proces-verbal  al Comisiei mixte al Agenţiei 
 

APROBAT 
Director general                

Agenția Rezerve Materiale 

_______________________ 

”__” ______________20__                

                

         PROCES - VERBAL 
nr.___, _______20__           

 

Şedinţa Comisiei mixte de stabilire  

a preţurilor la bunurile 

materiale din rezervele de mobilizare 
 

Comisia de stabilire a preţurilor la bunurile materiale din rezervele de mobilizare a  

___________________________  a examinat prețurile la ____________________________________ 
 (instituția subordonată)                                                                           (denumirea bunurilor examinate)   

______________________________________________________________________________ care 

se_________________ eliberează (stochează) în baza __________________________________________  

__________________________________________________________________________________. 
                                        (Hotărîrea Guvernului, Dispoziţia Agenţiei, alte acte normative). 

În baza Regulamentului cu privire la rezervele de mobilizare, Regulamentului privind modul de formare 

a preţurilor de stocare și de eliberare a bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, precum și modul 

de stabilire și coordonare a acestora, a informaţiei operative a preţurilor curente, luînd în considerare 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________, Comisia stabileşte preţurile de _________ (eliberare, stocare)  după  cum  urmează: 

 

                                                                                                                         (lei,bani) 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor materiale 

Unitate

a de 

măsură 

Canti-

tatea 

Preţ 

curent, 

cu TVA 

Modifica

re la preț 

(+,-) 

Preţ 

stabilit,  

(cu TVA) 

Preţ 

stabilit,  

 (fără TVA) 

        

        

        

        

        

 

Preşedintele  Comisiei : _________________ (numele, prenumele, funcţia); 

 

 Membrii  Comisiei :  _________________ (numele, prenumele, funcţia); 

 

     _________________ (numele, prenumele, funcţia);  

 

    _________________ (numele, prenumele, funcţia);  

   

____________ _____ (numele, prenumele, funcţia)  

 



                                                                                                                                                                       Anexa nr.3 

 

 

                                                   MATERIAL INFORMATIV 

                                              la procesul-verbal nr.___ din ________ 
 

_______________(punct de păstrare) 

 

_______________(titlul operaţiei) 

             

 

Nr. 

d/o 

Denumirea  

bunurilor materiale  

(sortiment, marca, 

dimensiune) 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti- 

tatea 

Data de 

produce

re 

(stocare) 

seria 

Termen 

de 

păstrare 

stabilit 

Termen 

de 

valabilit

ate 

Preţ de   

evidenţă  

(lei, bani) 

Preţ 

curent 

(cu 

TVA) 

Modificare 

la preţ 

 

Preţ 

propus 

de 

eliberare 

(lei) 

Notă* 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 

            

            

            

 

*Notă - Date suplimentare privind bunurile materiale, considerate de Comisie necesare pentru evaluarea obiectivă a preţurilor 
 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

 

 

 



                                                                                                            Anexa nr.4 

 

 

I N F O R M A Ţ I E 

operativă la preţurile curente 

la procesul-verbal nr. __ din _______ 

la data ____________ 
      

 

  

(lei,bani)  

  

Nr. 

d/o 

Denumirea  bunurilor  

materiale  

U/m Preţ 

curent, 

cu TVA 

Sursa de informaţie Notă  

Denumirea  Date informative  

(site, price-list, tel., 

raport de 

expertiză, etc.) 

       

       

       

       
 

 

 

 
 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Model proces-verbal al Comisiei mixte al Agenţiei 

                                                                                                            Anexa nr.5 

 

                                                                              A P R O B  

                                                                                                                                                                        Director general  

Agenţia Rezerve  Materiale 

                                                                                                                                                                                       ______________________ 

     «___»_______________20 

    

PROCES – VERBAL nr. _____ 

   ___ ___________20                                                                                                                                                                       or.  Chişinău 
 

Şedinţa Comisiei mixte de stabilire a preţurilor de stocare 

 şi eliberare la bunurile materiale din rezervele materiale de mobilizare 
 

Se indică  temeiul   pentru împrumutul bunurilor materiale (hotărîrea guvernului, dispoziţia Agenţiei sau alt  document ), se indică  plata stabilită pentru 

împrumut ( de la 2 la 10 procente din costul bunurilor, pentru fiecare lună de împrumut), termenul restituirii, altă informaţie necesară.  

Ţînînd cont de  conjunctura pieţei, preţurile curente, Comisia stabileşte preţul de eliberare după cum urmează: 
 

Nr. 

Codul 

bunului 

material 
Denumirea bunurilor materiale 

Unitatea 

 de măsură 
Cantitatea 

Preţul 

curent 

(cu TVA) 

(lei) 

Modificarea 

preţului 

(+/-) 

Preţul stabilit 

de eliberare 

(cu TVA) 

(lei) 

Preţul stabilit 

de eliberare 

(fără TVA) 

(lei) 

Costul 

pentru 

împrumut 

          

          

          

 

Preşedintele  Comisiei  _____________  

           Vicepreşedintele Comisiei _____________  

Membrii  Comisiei   _______________ 

    _______________ 

_______________ 

______________   

_______________ 

_______________  

_______________  

                                                _______________ 

 
 



Model proces-verbal al Comisiei mixte al Agenţiei 

                                                                                                                                                                                                  Anexa nr.6 
 

A P R O B  

                                                                               Director general  

Agenţia Rezerve  Materiale 

 ________________________ 

                                                                                          «___»_______________20 

    

PROCES – VERBAL nr.____ 

 

___ ___________20                                                                                                         or. Chişinău 

 

Şedinţa   comisiei   mixte  de  stabilire şi  coordonare   

a  preţurilor bunurilor materiale  din rezervele  de  mobilizare 

 

 

 

 

 

(lei, bani) 

Nr. 

d/o 

 

    Codul 

bunur. 

materiale 

Denumirea bunurilor 

materiale 

 

Unit.de 

măsură 

Canti- 

tatea 

Preţ 

stabilit 

anterior 

 

Modificare 

la preţ 

(+,-) 

Preţ de 

eliberare 

stabilit 

(cu TVA) 

Preţ de 

eliberare 

stabilit 

(fără TVA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 

Preşedintele  Comisiei  _____________  (numele, prenumele, funcţia) 

 

Vicepreşedintele Comisiei _____________ (numele, prenumele, funcţia) 

 

 

Membrii  Comisiei   _______________(numele, prenumele, funcţia) 

 

    _______________(numele, prenumele, funcţia) 

 

                                    _______________(numele, prenumele, funcţia) 

 

                                    ______________ (numele, prenumele, funcţia) 

 

                                    _______________(numele, prenumele, funcţia) 

 

                                    _______________(numele, prenumele, funcţia) 

 

                                    _______________(numele, prenumele, funcţia) 

  

                                     



 
 

 

 



Întreprinderea (organizaţia)____________________                                                                                                                                             Anexa nr.7 
Ministerul (altă autoritate publică centrală)________ 

                                                                                            
 
 
                                                                                                 A C T U L  nr.______ din „__”_______ 201_ 
                                                                                                                                       de   reevaluare a bunurilor materiale 
                                                                            
 
Comisia pentru reevaluarea bunurilor materiale numită prin ordinul_____________________  a întocmit actul de reevaluare a bunurilor materiale 
 în conformitate cu ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (se indică în baza cărui document se schimbă preţurile) 

 În rezultat: ____________________________________________________________________(lei, bani) 
                                                                                          (majorare/reducere în sumă) 
 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea completă 
a bunurilor materiale 

Cifrul 
conform 
Nomenc
latorului 

U/m Cantitatea Preţ pînă la 
reevaluare (preț 

de evidență) 

Preţ 
nou 

Costul pînă la 
reevaluare 

 

Costul după 
reevaluare 

 

Diferenţa între costul vechi şi 
nou 

Reducere Majorare 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 
 

10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

Preşedintele comisiei_______________________________                                                                   Membrii comisiei________________________        _________________________ 

                                                              (semnătura)                                                                                                                                                       (semnătura) 
 
                                                                                                                                                                                                                                   ______________________            ________________________ 



 


