
GESTIONAREA 
BIROULUI  DE  MEDIERE 

(individual sau asociat) 
I. Biroul trebuie să fie înregistrat sau notificat :

II. Biroul trebuie să dispună de:



         III. Dările de seamă și inventarierea Biroului 

IV. Activitatea financiar-fiscala a biroului
- Regulile de incasare in numerar le puteti gasi in  HG Nr. 764 din 25.11.1992 privind

aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă оn economia naţională a Republicii
Moldova;

- Activitatea financiar-fiscala poate fi efectată de un contabil sau de însuși
mediatorul. Nu este complicat de a se discurca desinestătător și veți avea și mai mult profit;

-  Dacă aveți deschis cont bancar este foarte bună opțiunea Internet Banking, achitand
lunar un comision bancii, puteți opera cu contul din oficiu. Deasemene, ai posibilitate sa faci
extras din cont in orice moment, inclusiv si zile de odihna. Odata pe luna e necesar de a pleca
dupa extrasele bancare pentru a confirma rulajul scos prin Internet Banking;

-  iar  contabilitatea  se  efectuează  în  conformitate  cu  Indicaţii  metodice  privind
contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător până la
elaborarea standardului de contabilitate pentru mediatori. 
     
       V. IMPOZITAREA
       Impozitarea din 1.01.2017 se efectuează în conformitate cu Capitolul 101 al Codului fiscal.

Cota impozitului pe venit constitui 18% și se achită in prealabil trimestrial pana la data
de 25 a lunii următoare trimestruli.

Cheltuielele de locațiune nu se întroduc în darea de seamă, urmare a aplicării impozitării
finite pe așa tip de cheltuieli.

Deducerea cheltuielele biroului conform Capitolului 3 al Codului fiscal.
     Mediatorul are dreptul la scutiri, alte deduceri conform Capitolului 4 al Codului fiscal.
        Declarația pe venit se va depune electronic la FISC nu mai târziu de 23 martie a anului
următor .
          

VI. Achitarea în fondul social CNAS
Plata este lunară și constituie  1/12 parte din suma stabilită pentru anul corespunzător

(dacă sunteți plătitor). Pentru 2016 a fost stabilită suma de 7032 lei.



VII. Inventariere și auditul
a) Biroul,  până  la  31  decembrie inventarierea  documentelor  de  strictă  evidență,

creanțelor și a dătoriilor și a bunurilor biroului va efectua inventarierea bunurilor și mijloacelor
biroului, conform ORDINului MF  Nr. 60 din  29.05.2012, în masura în care dispune de aceste
bunuri și surse.

b) Audit al  sistemului informaţional de date cu caracter personal pentru a pregăti  Raport
generalizat  pentru   despre  incidentele  de  securitate  a  sistemelor  informaţionale  de  date  cu
caracter personal.

       VIII. Cum se remunereaza mediatorul in Biroul Individual 
In birou de mediere nu exista contract de munca intre Birou si mediator, deoarece este

una si aceiasi persoana si ca urmare remunerarea lui nu este salariu cum este prevazut de legea
salarizarii.

La sosirea banilor pe cont sau in casa (in sitatia incasarii in numerar), dupa efectuarea
cheltuielelor pentru activitatea BIM (arenda oficiului, consumabile, etc.) restul banilor ramași
pot fi extrasi pentru asi remunera lucrul efectuat.

Pe suma ramasa se întocmeste o dispozitie de plata in care la baza eliberarii se va scrie
”Venitul indreptat spre achitarea mediatorului pentru activitatea profesionala”. Aceasta fraza va
permite extragerea si din banca, numai suplimentar se va mentiona și nr. Odrinului pe birou si
data  in ordinul de plată bancar.

 XI.  Registre,  documente  primare  de  contabilitate,  dosare,  arhiva,  tehnică  de
calcul și accesorii pentru secretariat
                   













Mediator Victor COJOCARI

*  Biroul  individual  al  mediatorului  ”Victor Cojocari”,  operator de  date  cu  caracter personal  nr.  0000300,  înregistrat  în  registrului
www.registru.datepersonale.md 


