
 

Formular nr. MF-6 

___________________________ 
                        (denumirea întreprinderii) 
___________________________ 

(codul fiscal) 
 

FIŞA 
de evidenţă a mijloacelor fixe 

nr._____ din „ _____” ____________ 20______ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
(denumirea completă şi destinaţ ia utilizării mijlocului fix) 

_________________________________________________________________________________________ 
(denumirea uzinei producă toare) 

_________________________________________________________________________________________ 
(modelul,  t ipul, marca) 

 
Numărul Documentul de intrare Locul de 

exploatare 
Contul, 

subcontul  de inventar paşaportu-
lui tehnic 

numărul data 
Valoarea de 
intrare, lei 

Durata de 
funcţionare 
utilă, luni 

Valoarea  
rămasă 

probabilă, lei 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Uzura Se completează pentru mijloace de 

transport 
Suma 
uzurii 

lunare, 
lei 

Contul în 
care se 

trece uzura 
calculată 

Codul de 
evidenţă 
analitică 
conform 

raportului 
statistic 5C 

Codul conform 
Catalogului 

mijloacelor fixe 
şi activelor 
nemateriale 

Categoria de 
proprietate 

pentru 
calcularea 
uzurii în 

scopuri fiscale 

Data de 
fabricare 

(de 
construire) 

numărul 
motorului 

numărul 
şasiului 

numărul de 
înmatriculare 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
         

 
Conţinutul de metale preţioase Caracteristica concisă individuală a obiectului 

caracteristici calitative şi cantitative (dimensiuni 
şi alţi parametri) 

denumirea metalului preţios unitatea de 
măsură 

cantitatea denumirea 
elementelor principale 

debit nominal, 
m3/h 

consum, 
KW 

dimensiuni, 
mm 

       
       
       
       
       
       

 
Mişcări interne, ieşiri (casare, vînzare, transmitere cu titlu gratuit etc.)  

Nr. 
crt. 

numărul şi data 
documentului 

tipul operaţiunii secţia, sectorul, subdiviziunea, serviciul, 
unde s-a transmis obiectul 

numele, prenumele 
gestionarului 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     



 

 
Construcţii anexe, reconstrucţii, modernizări Reparaţii (curente sau capitale) Nr. 

crt. tipul operaţiunii numărul şi data 
documentului 

suma, 
lei 

tipul reparaţiei numărul şi data 
documentului 

suma, lei 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       

 
Reevaluări Revizuirea duratei de funcţionare utilă Nr. 

crt. numărul şi data 
documentului 

coeficientul 
de 

reevaluare 

suma ecartului 
(reducerii) de 
reevaluare, lei 

durata de 
funcţionare utilă 
pînă la revizuire 

durata de 
funcţionare utilă 
după revizuire 

suma uzurii 
lunare după 
revizuire, lei 

8 9 10 11 12 13 14 
       
       
       
       
       
       
       

 
Parcursul sau timpul de lucru de la începutul exploatării 

anul km ore 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Fişa completată de ____________          ____________________        _________________ 
                                           (funcţia)                             (numele, prenumele)                            (semnătura) 
 
„ ____”  ______________20_____ 


