
 

Formular nr. MF-2 
_______________________________ 

(denumirea întreprinderii) 
_______________________________ 

     (codul fiscal) 
 

APROB: 
_________________________ 

(funcţia) 
_______________                 _________________________ 

(semnătura)                                                         (numele, prenumele) 
„______” _______________ 20____ 

 
PROCES-VERBAL 

de recepţie-predare a mijloacelor fixe reparate, reconstruite şi modernizate 
nr.____ din „ ____” ________________ 20____ 

 
Conform comenzii nr. ____ din „ ____” ________20_____, s-a aflat în reparaţie, reconstruire, modernizare 
planificată (neplanificată)____________________________________________ 
următorul obiect de mijloace fixe: 
 

Denumirea 
obiectului de 
mijloace fixe  

Nr. de 
inventar 

Codul de 
clasificare a 
obiectului de 
mijloace fixe 

conform 
Catalogului 
mijloacelor 

fixe şi 
activelor 

nemateriale 

Data punerii 
în funcţiune 

Valoarea 
de intrare 

pînă la 
reparaţie, 

reconstruir
e, 

moderniza
re, lei 

Durata de 
funcţionare 
utilă pînă la 
reparaţie, 

reconstruire
, 

modernizar
e,  

luni 
 

Valoarea  
rămasă 

probabilă 
pînă la 

reparaţie, 
reconstruire, 
modernizare, 

lei 

Suma uzurii 
lunare pînă 
la reparaţie, 
reconstruire, 
modernizare, 

lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Reparaţia (reconstruirea, modernizarea) obiectului de mijloace fixe s-a efectuat de către 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                      (denumirea secţiei, sectorului, serviciului, furnizorului) 
de la „ ____” ____________________20____ pînă la „ ____” _____________________20____ 

 
Lucrările privind reparaţia (reconstruirea, modernizarea) obiectului de mijloace fixe prevăzute în situaţia de 
defecte au fost executate integral (parţial) 
____________________________________________________________________________________________ 

(se indică lucrările care nu au fost executate) 
 

După terminarea reparaţiei, reconstrucţiei, modernizării obiectul de mijloace fixe a trecut încercările respective şi 
a fost pus în funcţiune în 
_______________________________________________ pe data de „ ____”____________________20____ 
     (denumirea secţiei, sectorului, serviciului, locului de exploatare) 
 
Modificările caracteristicilor obiectului de mijloace fixe generate de reparaţia, reconstruirea, modernizarea 
acestuia:_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 



 

A predat ____________________________            __________________________    __________________ 
                                         (funcţia)                                       (numele, prenumele)                    (semnătura) 

 
A primit _________________________                  __________________________   ________________ 
                                        (funcţia)                                          (numele, prenumele)             (semnătura) 
 

 
NOTĂ 

 
1. Costul de deviz al volumului de lucrări executate efectiv: lei 
 
  Reparaţie capitală ____________________________ 
   

Reconstruire _________________________________ 
 

Modernizare _________________________________ 
 

Persoana responsabilă ____________   _______________________________                    ______________ 
                                                      (funcţia)                                          (numele, prenumele)                                                (semnătura) 

 
2. Costul efectiv: lei 
 
  Reparaţie capitală_____________________________ 
   

Reconstruire _________________________________ 
 

Modernizare _________________________________ 
 

Contabil-şef   ___________________________   ______________ 
                                            (numele, prenumele)                                 (semnătura) 

 
Concluzia comisiei 

privind modificările caracteristicilor obiectului de mijloace fixe 
generate de reparaţie, reconstruire, modernizare 

 
În baza ordinului nr. ____ din “_____” _____________20____, comisia în componenţa preşedintelui 

comisiei   ___________________              __________________________ 
(funcţia)      (numele, prenumele) 

şi membrilor comisiei: ___________________              ______________________________  
(funcţia)      (numele, prenumele) 

    ___________________              ______________________________  
(funcţia)      (numele, prenumele) 

  
a examinat rezultatele efectuării reparaţiei capitale, reconstrucţiei, modernizării  
obiectului de mijloace fixe _________________________________________________________________ 
şi după efectuarea încercărilor respective concluzionează următoarele: 
 
1. În urma reparaţiei capitale (reconstrucţiei, modernizării) obiectul de mijloace fixe va aduce (nu va aduce) 
avantaje economice suplimentare întreprinderii în comparaţie cu volumul acestora calculat la momentul punerii 
obiectului respectiv în funcţiune. 
 
2. Costul efectiv al lucrărilor de reparaţie (reconstrucţie, modernizare) în valoare de ________________________ 
                   (în cifre şi în litere) 
a obiectului de mijloace fixe se trece (nu se trece) la majorarea valorii lui de intrare. 
 



 

3. Durata de funcţionare utilă a obiectului de mijloace fixe se va majora (nu se va majora) cu ________, în 
comparaţie cu durata de funcţionare utilă stabilită pînă la efectuarea reparaţiei capitale (reconstrucţiei, 
modernizării). 
 
4. Îmbunătăţirea calităţii producţiei fabricate sau a serviciilor prestate va avea loc (nu va avea loc) după reparaţia 
capitală (reconstrucţia, modernizarea) obiectului de mijloace fixe. 
 
5. Reparaţia capitală (reconstrucţia, modernizarea) va contribui (nu va contribui) la sporirea trăsăturilor 
constructive, productivităţii obiectului, indicatorilor tehnico-economici de utilizare a obiectului de mijloace fixe. 
 

Informaţia privind obiectul de mijloace fixe supus reparaţiei, reconstruirii, modernizării 
 

Denumirea 
obiectului de 
mijloace fixe  

Nr. de 
inventar 

Codul de 
clasificare a 
obiectului de 
mijloace fixe 

conform 
Catalogului 

mijloacelor fixe 
şi activelor 
nemateriale 

Data 
punerii în 
funcţiune 

Valoarea de 
intrare după 

reparaţie, 
reconstruire, 
modernizare, 

lei 

Durata de 
funcţionare 
utilă după 
reparaţie, 

reconstruire, 
modernizare, 

luni 
 

Valoarea  
rămasă 

probabilă după 
reparaţie, 

reconstruire, 
modernizare, 

lei 

Suma uzurii 
lunare după 
reparaţie, 

reconstruire, 
modernizare, 

lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 
Preşedintele comisiei   ____________________  __________________ 

       (funcţia)                          (numele, prenumele) 
Membrii comisiei:        ____________________  __________________ 

        (funcţia)                          (numele, prenumele) 
    ____________________  __________________ 

        (funcţia)                          (numele, prenumele) 
 
Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea reparaţiei, reconstrucţiei, modernizării obiectului de 
mijloace fixe: 
________________________________ nr. _____ din „_____” _______________________20____ 
     (denumirea documentului, registrului)                                              
 
Contabil-şef ______________________   _______________________________ 
                                    (semnătura)                                            (numele, prenumele) 
 
„____”  ____________20____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


