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PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor si ale Băncii Naţionale a Moldovei 

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1657 O R D I N
cu privire la modificarea şi completarea 
Ordinului nr.130 din 30 .09 .20 10

întru perfecţionarea reglementărilor privind achiziţia 
valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole de la 
persoanele fizice care nu practică activitate de întreprin
zător (cetăteni),

ORDON:
1. Se aprobă modificările şi completările la formularul 

tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie 
a mărfurilor” şi Instrucţiunea privind modul de completare a

MINISTRUL FINANŢELOR

Nr. 154. Chişinău, 31 octombrie 2013.

actului de achiziţie a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.210, art.743), conform anexei.

2. Formularele tip izate de documente primare cu 
regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” aflate în stoc 
la momentul intrării în vigoare a ordinului se vor utiliza 
pînă la epuizarea stocurilor, prin completarea manuală a 
conţinutului formularelor tipizate cu Declaraţia pe propria 
răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

Anatol ARAPU

Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor 
nr.154 din 31 octombrie 2013

MODIFICĂRILE Şl COMPLETĂRILE 
la formularul tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” 

şi Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor

1. Formularul tipizat de document primar cu regim 
special „Act de achiziţie a mărfurilor” , aprobat prin Ordinul 
ministrului finanţelor nr.130 din 30.09.2010 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.210, art.743), se 
modifică şi se completează după cum urmează:

Rîndurile „Persoane responsabile ale entităţii” , ’’Condu
cătorul entităţii /persoana împuternicită” , ’’Predat mărfuri” 
şi „Primit mărfuri” se substituie cu următoarele rînduri, în 
ordine succesivă:

„Predat mărfuri ____________________
semnătura

Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care 
a predat mărfurile.

Declar că mărfurile predate sînt obţinute integral pe 
teritoriul Republicii Moldova:_______________________

numele, prenumele

Declaraţiile şi înscrisurile false, precum şi însuşirea averii 
străine se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Primit m ărfu ri___________________
semnătura

Conducătorul entităţii/persoana împuternicită_____ ” .

2. Instrucţiunea privind modul de completare a actului 
de achiziţie a mărfurilor, aprobată prin Ordinul ministrului 
finanţelor nr.130 din 30.09.2010 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2010, nr.210, art.743), se modifică şi 
se completează după cum urmează:

a) în pct.2 sintagma „mărfurilor (valorilor sau bunurilor)" 
se substituie cu sintagma „mărfurilor (valorilor, bunurilor, 
inclusiv produselor agricole)” ;

b) Pct.3 se exclude;
c) în pct.5:
subpct.19) se expune în următoarea redacţie:
„19) în rîndul „Predat mărfuri” -  vînzătorul confirmă prin 

semnătură predarea mărfurilor cumpărătorului” ; 
subpct.20) se expune în următoarea redacţie:
„20) în rîndul „Declaraţia pe propria răspundere a 

persoanei fizice care a predat mărfurile. Declar că mărfurile 
predate sînt obţinute integral pe te rito riu l Republicii 
Moldova:” se indică numele şi prenumele vînzătorului care 
confirmă prin semnătură că mărfurile predate sînt obţinute 
integral pe teritoriul Republicii Moldova. Rîndul respectiv 
se completează doar în cazul predării produselor agricole 
obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova” ;

după subpct.20) se completează cu subpct.21) şi 22) 
cu următorul cuprins:

„21) în rîndul „Primit mărfuri” -  semnătura persoanei 
care a achiziţionat (recepţionat) nemijlocit mărfurile;

22) în rîndul „Conducătorul entităţii/persoana împuter
nicită” -  semnătura conducătorului entităţii sau a altei 
persoane împuternicite care permite achiziţionarea mărfu
rilor, cu aplicarea ştampilei” .


