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Conform definiției, mijloacele fixe reprezintă obiectul sau complexul de obiecte care se 

utilizează ca atare și îndeplinește cumulativ următoarele condiții: are o valoare de intrare 

mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a guvernului (începând cu 01.07.2013 valoarea 

stabilită prin HG nr.276/2013 este de 2.500 lei) și au o durată normală de utilizare 

mai mare de un an. 

În categoria mijloacelor fixe sunt incluse: 

 terenurile, inclusiv investițiile pentru amenajarea acestora,  

 construcțile, 

 instalațiile tehnice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, 

 mobilierul, aparatura birotică, echipamentele de protecție a valorii umane și 

materiale și alte active corporale (avansuri, imobilizări corporale în curs de 

execuție) 

Evidența mijloacelor fixe se ține cu ajutorul următoarelor documente: 

 registrul numerelor de inventar – se atribuie fiecărui mijloc fix un număr de 

inventar la data intrării în patrimoniu prin achiziționare, construire, confecționare, 

transfer, etc (cu excepția celor luate în chirie)  

 fișa mijlocului fix – conține toate informațiile despre mijlocul fix, numărul de 

inventar, documentul cu care a fost achiziționat, valoarea de intrare, grupa din care 

face parte, codul de clasificare, data dării în folosință, durata normală de 

funcționare, cota de amortizare și data amortizării complete  

 bon de mișcare a mijloacelor fixe 

  procesul verbal de scoatere din funcțiune – pentru casarea  mijloacelor fixe. 

Mijloacele fixe sunt clasificate în 3 grupe: 

Grupa 1 - Construcții industriale 

 Grupa 2 - Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 



Grupa 3 – Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorii umane și materiale 

Durata normală de funcționare, durata minimă și durata maximă sunt evidențiate 

pentru calculul amortizării. Informatii cu privire la durata maxima si minima de functionare 

se gaseste in  HG 2139/2004 catalogul privind clasificare și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe. 

Conturile care se folosesc in contabilitate pentru inregistrarea mijloacelor fixe sunt cele 

din clasa 21 ,, IMOBILIZARI CORPORALE’’ , mai exact: 

211 ,, Terenuri si amenajari de terenuri’’ 

 2111 ,, Terenuri’’ 

 2112   ,, Amenajari de terenuri’’ 

212 ,,Constructii’’  

213 ,, Instalatii tehnice , mijloace de transport , animale, plantatii 

 2131 ,, Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 

2132 ,, Aparate  si instalatii de masurare , control si reglare’’ 

2133 ,, Mijloace de transport’’ 

2134 ,, Animale si plantatii’’ 

214 ,, Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protective a valorilor umane si material 

si  alte active corporale’’ 

Dupa continutul economic , mijloacele fixe sunt conturile din clasa active imobilizate 

corporale, iar dupa functia contabila, sunt conturi de activ. 

 

 



Aplicatie 

O entitate economica achizitioneaza de la un furnizor un calculator la costul de 

achizitie ,fara TVA , de 2.600 lei (TVA 24 %). Durata de viata utila este de 5 ani, iar 

entitatea foloseste sistemul liniar de amortizare. Dupa 5 ani, calculatorul este amortizat  

integral  si este scos din folosinta si dat spre vanzare unei firme care comercializeaza 

componente PC la suma de 600 lei plus TVA (24 %). 

 

1. Achizitie mijloc fix 

Efectele produse in contabilitate de aceasta achizitie sunt: 

 Cresterea valorii activelor ca urmare a cresterii contului de imobilizari corporale 

,,214’’ cu 2.600 lei 

 Cresterea datoriilor fata de furnizorii de imobilizari ,,404’’ cu suma de 3.224 lei 

(2.600  lei + 2.600 * 24 %) 

 Cresterea valorii activelor ca urmare a cresterii creantei fata de stat ,,4426’’ cu 

suma de 624 (2.600  lei * 24  % ) 

 

Formula contabila este: 

% = 404 3,224 

214 ,,Mobilier , aparatura 

bitorica, echipamente de 

protectie a valorilor umane si 

materiale si alte active 

corporale 

  

2,600 

4426 TVA deductibila 

  

624 
 

 



2 Inregistrarea amortizarii liniare 

Efectele produse in contabilitate de aceasta operatiune sunt: 

 Scade valoarea activelor  ca urmare a amortizarii acestora  ce vor avea drept 

consecinta cresterea  amortismentului cumulat al calculatorului  evidentiat in contul 

,, 2814’’ cu suma de 520 lei/an. 

 Scade rezultatul exercitiului ca urmare cresterii cheltuielilor cu amortizarea  

,,6811’’  cu suma de 520 lei.     

 

           
  ⁄ =

         

     
=  520 lei/ an 

           
    ⁄ =

        

       
= 43,33 lei/luna 

 

Formula contabila este: 

6811 ,, Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 
imobilizarilor'' 

 = 2814 ,, Amortizarea altor 
imobilizari corporale'' 

43.33 

 

                     

Aceasta formula contabila se inregistreaza in contabilitate lunar,  timp de 5 ani de zile,  

pana cand mijlocul fix este amortizat integral.      

       

3 Scoatere din gestiune    

Efectele produse in contabilitate de aceasta operatiune sunt: 

 scade valoarea activelor ca urmare a scoaterii din folosinta a calculatorului ,,214’’ cu 

suma de 2.600  lei 



 creste valoarea activelor ca urmare a scaderii amortizarii calculatorului ,,2814’’ cu 

suma de 2.600 lei. 

 

Formula contabila este: 

2814 ,, Amortizarea altor imobilizari corporale''        =  214 ,, Mobilier, aparatura 
birotica, echipamente de 

protectie a valorilor umne si 
materiale si alte active 

corporale 

2600 

 

4 Vanzare mijloc fix  

Efectele produse in contabilitate de aceasta operatiune sunt : 

 Cresterea valorii activelor ca urmare a cresterii  creantelor fata de clienti ,,461’’ cu 

suma de 7.440 lei (6.000 lei +  6.000 * 24 %) 

 Cresterea datoriei fata de stat privind TVA colectata ,,4427’’  cu suma de 1.440 lei 

 Cresterea rezultatului exercitiului ca urmare a cresterii veniturilor din vanzari                                        

cu suma de 6.000 lei. 

Formula contabila este: 

461 ,, Debitori diversi''       = % 7440 

  

7583 ,,Venituri din vanzarea 
activelor si alte operatiuni de 

capital'' 6000 

  
4427,, TVA colectata'' 1440 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1   

Registrul numerelor de inventar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uni

tatea ……               Nr. Pagina…. 

 

 

 

 

Numar 

de 

inventar 

Codul de 

clasifica

re 

Denumirea mijlocului fix si 

caracteristicile tehnice 

Locul 

unde 

se 

afla 

Alte 

mentiuni 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     



Anexa 2 

 

Bon de miscare a mijloacelor fixe 

 

  
  
  
  

  

Bon de miscare a 
mijloacelor fixe     

  
  
  
  

Numar document 

Data eliberarii 
Cod 
predator 

Cod 
primitor 

  Ziua Luna Anul     

        

Subsemnatii din partea ………. si din partea ……… am procedat la predarea-primirea mijloacelor 
fixe in baza ……. din …... 

  

Nr 
crt. 

Denumirea mijlocului fix si 
caracteristici tehnice   

Numar 
inventar 

Bucati 
Valoarea 
de 
inventar 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



Anexa 3 

 

Fisa mijlocului fix 

 

 

Fisa mijlocului fix 
 

 

 

 

Nr. Inventar ……………. 

 

 

Fel, serie, nr. data document provenienta …………… 

 

Valoare de inventar  

 

……………………………………………………………. 

 

Amortizarea lunara ……………………………. 

 

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  

 

 

 

 

Accesorii: 

Grupa …………… 

Codul de clasificare 

………………………… 

Data darii in folosinta 

Anul ……….. 

Luna ……….. 

Data amortizarii complete 

Anul ………… 

Luna ………… 

Durata normal de functionare 

……………. 

Cota de amortizare 

……………………… 

 

 



Anexa 4 

Unitatea….. 

        

        

      

Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe. 

De declasare a unor bunuri materiale 

 

Numar Document Data Cod predator 

 Ziua Luna Anul  

   

 

I. Constatarile si concluziile comisiei 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Mijloace fixe scoase din functiune sau bunurile material declasate 

Nr. 

cure

nt 

Denumirea U/M Cant. 

(1) 

Pret 

vanzare 

(2) 

Valoare 

(1)*(2) 

      

      

      

Aprobat  Data 

  

  

  



      

      

 

III. Ansamble, subansamble, piese, componente si material rezultate 

Numar Document Data Cod predator 

 Ziua Luna Anul  

   
 

 

Numar 

Denumire Cod U/M Cantitatea Pret 

unitar 

Valo

area 

       

       

       

       

Comisia      Delegati la dezmembrare sau la declasare   Primit in gestiune 

 

 

Nume 

si 

prenu

me 

Semnatura Nume 

si 

prenu

me 

Semnatura Nume 

si 

prenu

me 

Semnatura Nume 

si 

prenum

e 

Semnatura 

        

        



        

 


