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Preliminarii  

Prin ordinele Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 118 din 
06.08.2013 şi nr. 119 din 06.08.2013 au fost aprobate noile Standarde Naţionale de 
Contabilitate şi Planul general de conturi contabile. Acestea au fost puse în aplicare 
începând cu 1 ianuarie 2015 şi au afectat, în mare parte, modul de contabilizare a 
operaţiunilor cu mijloace de transport şi mecanisme. Totodată, în ultimul timp anumite 
modificări au fost operate şi în legislaţia fiscală a Republicii Moldova, altele fiind 
preconizate în viitorul apropiat. În acest context prezentul curs de instruire profesională 
continuă a membrilor Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” prevede familiarizarea 
ascultătorilor cu aspectele noi aferente contabilizării şi impozitării operaţiunilor cu 
mijloace de transport şi mecanisme, ținând cont de modificările şi completările operate în 
actele legislative şi normative care reglementează domeniul respectiv de activitate.  

I. Obiectivele generale ale cursului 

Cursul de instruire profesională continuă se organizează în scopul ridicării 
nivelului de cunoştinţe şi a aptitudinilor profesionale pe care ascultătorii le posedă.  
Prin intermediul cursului se formează următoarele competenţe: 
- cunoaşterea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind contabilitatea şi 

impozitarea operaţiunilor cu mijloace de transport şi mecanisme; 
- familiarizarea cu modul de documentare şi contabilizare a operaţiunilor de intrare a 

mijloacelor de transport şi a mecanismelor; 
- însuşirea modului de determinare şi de revizuire a duratei de utilizare şi a valorii 

reziduale a mijloacelor de transport şi mecanismelor; 
- aplicarea metodelor de calculare a amortizării mijloacelor de transport şi mecanismelor; 
- cunoaşterea regulilor de elaborare şi modificare a normelor de consum a carburanţilor, 

inclusiv pentru mijloacele de transport noi, neincluse în reglementările actuale; 
- însuşirea modului de documentare şi contabilizare a operaţiunilor de procurare şi 

consum a carburanţilor şi lubrifianţilor; 
- aplicarea procedeelor de contabilizare a disconturilor acordate de către furnizorii de 

carburanţi şi lubrifianţi;  
- familiarizarea cu aspectele principale aferente contabilităţii anvelopelor şi 

acumulatoarelor, inclusiv privind stabilirea normelor de parcurs şi de exploatare a 
acestora; 

- cunoaşterea modului de contabilizare a costurilor/cheltuielilor de exploatare a 
mijloacelor de transport şi mecanismelor, precum şi de asigurare a acestora ; 

- aplicarea regulilor de capitalizare a costurilor aferente modernizării mijloacelor de 
transport şi mecanismelor; 

- însuşirea particularităţilor contabilităţii mijloacelor de transport şi mecanismelor 
închiriate şi a costurilor aferente acestora; 

- familiarizarea cu modul de calculare a salariilor şi a cheltuielilor de deplasare, inclusiv 
în străinătate, a şoferilor mijloacelor de transport; 

- aplicarea modului de documentare şi de contabilizare a operaţiunilor de ieşire a 
mijloacelor de transport şi mecanismelor, inclusiv în cazul casării în urma uzurii 
fizice (morale), vânzării, lichidării din cauza unui accident rutier etc.  



- cunoaşterea aspectelor principale privind impozitarea operaţiunilor cu mijloace de 
transport şi mecanisme, inclusiv calcularea uzurii în scopul fiscale, determinarea 
deducerilor aferente reparaţiilor şi casării acestora, precum şi calculării taxelor rutiere.  

 

II. Tematica cursului 

Nr. 

crt. 
Denumirea temelor Numărul de 

ore 

1. Introducere in contabilitate, transport și mecanisme. 2ore 

2. Contabilitatea activelor imobilizate corporale (mijloace de transport şi 
mecanisme 4 ore 

3. Contabilitatea  activelor circulante (anvelopelor şi acumulatoarelor; 
carburanților si lubrifianților) 4 ore 

4. Contabilitatea creanțelor si a mijloacelor bănești (mijloace de transport 
şi mecanisme) 2 ore 

5. Particularităţile contabilităţii operaţiunilor aferente contractelor de 
leasing (arendă, locaţiune) a mijloacelor de transport şi mecanismelor 4 ore 

6. Contabilitatea DTL si DTS (mijloace de transport şi mecanisme) 4 ore 

7. Contabilitatea costurilor/cheltuielilor de exploatare şi de asigurare a 
mijloacelor de transport şi mecanismelor 2 ore 

8  Contabilitatea decontărilor cu șoferii mijloacelor de transport şi 
mecanismelor 4 ore 
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4 ore 

 Total ore curs 30 

III. Conţinutul temelor 

Nr. 

crt. 
Denumirea temelor şi întrebărilor Numărul de 

ore 

1 

Introducere in contabilitate. 
1.1 Noțiune, sarcinile și funcțiile contabilității 
1.2 Contabilitatea financiară și de gestiune 
1.3 Cadrul normativ al contabilității 
1.4 Principiile de bază ale contabilității 

2 

2. 
Contabilitatea activelor imobilizate corporale (mijloace de transport 
şi mecanisme) 
2.1. Procurarea mijloacelor de transport şi mecanismelor contra plată 

4 



2.2. Primirea mijloacelor de transport şi mecanismelor cu titlu gratuit 
şi în calitate de subvenţii 

2.3.  Alte intrări a mijloacelor de transport şi mecanismelor (primire 
ca cotă în capitalul social, reflectarea plusurilor de inventar etc.) 

2.4. Calcularea și contabilizarea amortizării mijloacelor de transport 
și mecanismelor 

2.5. Casarea mijloacelor de transport și mecanismelor din cauza 
uzurii fizice (morale) a acestora 

2.6. Casarea mijloacelor de transport și mecanismelor în urma 
accidentelor, calamităților naturale și altor evenimente 
excepționale 

2.7. Vânzarea mijloacelor de transport și mecanismelor 

3. 

Contabilitatea  activelor circulante ( carburanților si lubrifianților 
anvelopelor şi acumulatoarelor;) 
3.1. Stabilirea şi aprobarea normelor de consum a carburanţilor 

carburanților si lubrifianților 
3.2. Elaborarea normelor de consum a carburanţilor pentru 

mijloacele de transport neprevăzute în ordinul Ministerului 
transportului nr. 172 din 09.12.2005  

3.3. Procurarea combustibilului în baza cardurilor valorice 
3.4. Reflectarea disconturilor acordate de către furnizorii de 

carburanţi  
3.5. Documentarea şi contabilizarea consumului şi a altor ieşiri de 

carburanţi şi lubrifianţi 

4 

4. 

Contabilitatea activelor circulante (anvelopelor şi acumulatoarelor; 
carburanților și lubrifianților) 
4.1. Stabilirea şi aprobarea normelor de parcurs a anvelopelor și a 

acumulatoarelor conform ordinului Ministerului Transportului 
nr.142 din 29.07.2005 

4.2.  Documentarea şi contabilizarea operaţiunilor de exploatare a 
anvelopelor şi acumulatoarelor 

4.3. Casarea şi alte ieşiri de anvelope şi acumulatoare  
4.4. Stabilirea și aprobarea normelor de consum 
4.5. Documentarea și contabilizarea consumului și a altor ieșiri de 

carburanți și lubrifianți 

2 

5. 

Contabilitatea creanțelor si a mijloacelor bănești (mijloace de 
transport şi mecanisme) 
5.1. Definirea și clasificarea creanțelor 
5.2. Contabilitatea creanțelor comerciale 
5.3. Contabilitatea mijloacelor bănești din casierie  

2 

 

Particularităţile contabilităţii operaţiunilor aferente contractelor de 
leasing (arendă, locaţiune) a mijloacelor de transport şi mecanismelor 
5.4 Documentarea şi contabilizarea operaţiunilor de transmitere, 

primire şi returnare a mijloacelor de transport şi mecanismelor 
închiriate  

5.5 Reparaţia mijloacelor de transport şi mecanismelor 
primite/transmise în leasing operaţional (arendă, locaţiune) 

2 



6. 

Contabilitatea DTL si DTS (mijloace de transport şi mecanisme) 
6.1. Definirea și structura datoriilor 
6.2. Contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung și pe termen 

scurt 
6.3. Contabilitatea datoriilor comerciale pe termen lung și pe termen 

scurt  

4 

7. 

Contabilitatea costurilor/cheltuielilor de exploatare şi de asigurare a 
mijloacelor de transport şi mecanismelor  
7.1. Contabilitatea costurilor aferente întreținerii, asistenței tehnice și 

reparației mijloacelor de transport și mecanismelor 
7.2. Capitalizarea costurilor aferente modernizării mijloacelor de 

transport și mecanismelor 
7.3. Contabilitatea cheltuielilor de asigurare a mijloacelor de 

transport și mecanismelor  

2 

8. 

Contabilitatea decontărilor cu șoferii mijloacelor de transport şi 
mecanismelor  
8.1. Noțiuni de salariu 
8.2. Rolul statului în domeniul salarizării personalului 
8.3. Sisteme de salarizare în R.Moldova 
8.4. Forme de salarizare în R.Moldova 
8.5. Stabilirea salariului de funcție pentru administratorii și 
conducătorii auto. Reținerile din salariu.  

4 
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IV. Sugestii de predare-învăţare şi evaluare 
Cursul de instruire profesională continuă a membrilor Asociaţiei  

„Moldova Apă-Canal” se organizează pe grupe (maximum 20 de persoane ). 
Cursul se desfăşoară în limbile română sau rusă (în funcţie de limba solicitată de 

către beneficiar) pe adresa: mun. Chişinău, b-dul Dacia 39, UTM, Facultatea Urbanism și 
Arhitectură, bloc „9”, aula 142.  

Modul de desfăşurare a instruirii: învățământ de zi, 3 zile, câte 10 ore în zi  
(900 – 1700);  
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Notă . La alcătuirea planului , cu acordul AMAC , a fost utilizat programul  cursului de instruire „Probleme 
actuale ale contabilităţii şi impozitării mijloacelor de transport şi mecanismelor” pentru membrii Asociaţiei 
„Moldova Apă-Canal” . 
Alcătuit de firma „Contabil-Service” S.R.L. și AMAC. 

http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitate
http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitate

