
    ANEXĂ
    ──────
la reglementãrile contabile
───────────────────────────
prevãzute în Anexa nr. 2 la ordin
─────────────────────────────────

                              NOMENCLATORUL
    privind principalele registre şi formulare, comune pe economie, privind activitatea 
financiarã şi contabilã, utilizate de persoanele juridice fãrã scop patrimonial care 
organizeazã şi conduc contabilitatea în partidã simplã
*T*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                       Denumirea formularului                         Codul
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0                                  1                                      2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.  Registrul-jurnal                                                  14-1-1/A
 2.  Registrul-inventar                                                14-1-2
 3.  Registrul numerelor de inventar                                   14-2-1
 4.  Fişa mijlocului fix                                               14-2-2
 5.  Bon de mişcare a mijloacelor fixe                                 14-2-3A
     - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a
     mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale             14-2-3/aA
 6.  Nota de recepţie şi constatare de diferenţe                       14-3-1A
 7.  Bon de predare, transfer, restituire                              14-3-3A
 8.  Bon de consum                                                     14-3-4A
 9.  Fişa de magazie                                                   14-3-8
10.  Fişa de evidenţã a materialelor de natura
     obiectelor de inventar în folosinţã                               14-3-9
11.  Fişa pentru valori materiale                                      14-3-10/a
12.  Lista de inventariere                                             14-3-12
13.  Chitanţa                                                          14-4-1
14.  Chitanţa pentru operaţiuni în valutã                              14-4-1/a
15.  Dispoziţie de platã/încasare cãtre casierie                       14-4-4
16.  Registru de casã                                                  14-4-7A
     - Registru de casã (în valutã)                                    14-4-7/aA
17.  Borderou de achiziţie                                             14-4-13
18.  Stat de salarii                                                   14-5-1/a
     - Lista de avans chenzinal                                        14-5-1/d
19.  Ordin de deplasare (delegaţie)                                    14-5-4
20.  Decont de cheltuieli (pentru deplasãri externe)                   14-5-5
21.  Jurnal privind operaţiuni diverse                                 14-6-17/c
22.  Fişa pentru operaţiuni diverse                                    14-6-22/b
23.  Fişa pentru operaţiuni diverse                                    14-6-22/c
24.  Registrul pentru evidenţa fondului de rulment
     (pentru asociaţiile de proprietari)                               14-6-25/a
25.  Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii
     (pentru asociaţiile de proprietari)                               14-6-25/b
26.  Registrul pentru evidenţa sumelor speciale
     (pentru asociaţiile de proprietari)                               14-6-25/c
27.  Registrul pentru evidenţa fondului de penalizãri
     (pentru asociaţiile de proprietari)                               14-6-25/d
28.  Lista de platã a cotelor de contribuţie la
     cheltuielile asociaţiei de proprietari
     (pentru asociaţiile de proprietari)                               14-6-28
29.  Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv              14-6-30/d
30.  Decizie de imputare                                               14-8-2
     - Angajament de platã                                             14-8-2/a
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


