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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind aprobarea participãrii României
la Forþa de Implementare a Pãcii în Bosnia-Herþegovina
În temeiul art. 5 alin. 1 ºi 3 din Legea apãrãrii naþionale a României
nr. 45/1994,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
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poduri, având un efectiv de 200 de militari, ºi oferirea de servicii de tranzit, pe Aeroportul Timiºoara ºi pe calea feratã, pentru personal, tehnicã
militarã ºi materiale, în vederea susþinerii acþiunilor I.F.O.R.
(2) Condiþiile privind asigurarea tranzitãrii teritoriului României vor fi negociate cu reprezentanþii N.A.T.O.
Art. 2. Ñ Cheltuielile, pe toatã durata misiunii batalionului, vor fi suportate de la rezerva bugetarã a Guvernului României.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
19 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 19 decembrie 1995.
Nr. 43.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Regulamentului privind organizarea licitaþiilor
pentru achiziþiile publice de bunuri, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 63/1994
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Regulamentul privind organizarea licitaþiilor pen3. Articolul 1.2. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
tru achiziþiile publice de bunuri, aprobat prin Hotãrârea
”Art. 1.2. Ñ Prezentul regulament nu se aplicã în cazul:
a) achiziþiilor publice de bunuri ºi servicii care implicã apãGuvernului nr. 63/1994 ºi republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 173 din 4 august 1995, se modificã rarea þãrii, ordinea publicã ºi siguranþa naþionalã, de natura
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
armamentului, tehnicii de luptã, mijloacelor ºi instalaþiilor spe1. Titlul regulamentului se modificã ºi va avea urmãtorul ciale, precum ºi cele care, datoritã caracteristicilor specifice,
cuprins:
nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activi”Regulament privind organizarea licitaþiilor pentru achi- tate, cuprinse în anexã, care face parte integrantã din preziþiile publice de bunuri ºi de serviciiÒ
zentul regulament.
2. Articolul 1.1. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezen”Art. 1.1. Ñ Prevederile prezentului regulament se aplicã tului regulament achiziþiile de piese, accesorii, ansambluri,
pentru organizarea licitaþiilor în vederea achiziþiilor publice de subansambluri, agregate sau instalaþii care constituie pãrþi
bunuri ºi de servicii, finanþate integral sau parþial din buge- componente ale bunurilor prevãzute la alineatul precedent
tul de stat, din bugetele locale, din fondurile special consti- sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea
tuite prin lege în afara acestor bugete, din mijloace acestora, ambalajele destinate exclusiv conservãrii bunurilor
extrabugetare ºi din credite externe garantate sau contrac- de mai sus, precum ºi serviciile legate de furnizarea sau
repararea acestora.
tate direct de stat.
Procedurile de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor de natura
În sensul prezentului regulament, prin bunuri se înþelege
produsele, echipamentele ºi orice alte obiecte fizice, de orice celor prevãzute la alin. 1 ºi 2, se aprobã, în mod distinct,
fel ºi cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, de cãtre Guvern;
b) achiziþiilor publice de bunuri destinate pãstrãrii îndeiar prin servicii se înþelege serviciile legate de aceste bunuri,
cât ºi reparaþiile sau orice alte servicii, cu excepþia repara- lungate în rezervele materiale naþionale, care se vor face în
þiilor capitale ºi a demolãrilor la construcþii ºi instalaþii, pen- conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 pritru care se aplicã prevederile legale privind achiziþiile de vind rezervele materiale naþionale ºi cu prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 372/1992
modul dePurposes
achiziþionare ºi
investiþii.Ò
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valorificare a produselor din rezervele materiale naþionale, prePentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea
cum ºi a altor achiziþii de bunuri ºi de servicii care fac obiec- unor achiziþii nejustificate se fac rãspunzãtoare persoanele
tul unor excluderi în baza unor reglementãri legale ulterioare.Ò vinovate, potrivit reglementãrilor în vigoare.
În cazul achiziþiei de bunuri ºi de servicii de acelaºi fel,
4. Articolul 2.1. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
necesare
persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi
”Art. 2.1. Ñ Pentru organizarea licitaþiilor privind achiziþinevoile
unui
an bugetar, a cãror valoare este sub 50
ile publice de bunuri ºi de servicii, astfel cum au fost defimilioane
lei,
dacã
nu este posibilã obþinerea a cel puþin 3
nite la art. 1.1., funcþia de îndrumare metodologicã unitarã
oferte
de
preþ,
se
va
proceda astfel:
revine Ministerului Finanþelor, care va elabora norme ºi
Ñ
dacã
în
termenul
menþionat în adresele prin care s-au
reglementãri privind conþinutul documentelor licitaþiilor, conþisolicitat
minimum
trei
oferte
au fost primite numai douã oferte,
nutul ofertelor, organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor.Ò
vor
fi
achiziþionate
bunurile
sau
serviciile pentru care s-a pre5. Litera e) a articolului 2.2. se modificã ºi va avea urmãzentat
preþul
cel
mai
avantajos
ºi care corespund calitativ
torul cuprins:
cerinþelor
persoanei
juridice
achizitoare;
”e) organizeazã evidenþa activitãþilor de licitaþii pentru achiÑ dacã un singur ofertant a rãspuns la solicitare, perziþiile publice de bunuri ºi de servicii;Ò
soana juridicã achizitoare va achiziþiona bunurile sau servi6. Articolul 2.3. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
ciile de la acesta, cu avizul ordonatorului de credite bugetare
”Art. 2.3. Ñ Pentru desfãºurarea corespunzãtoare a actipentru achiziþia dintr-o singurã sursã, sau va putea repeta
vitãþii de licitaþie, persoana juridicã achizitoare numeºte, prin
cererea de oferte de preþ.
decizie, pentru fiecare achiziþie publicã de bunuri sau de serPentru achiziþionarea de bunuri sau de servicii cu valori
vicii, o comisie de licitaþie.
mici, pentru care ofertanþii refuzã sã prezinte în scris oferte
La licitaþiile organizate de regiile autonome pentru achi- de preþ purtând semnãtura ºi ºtampila acestora, conducãtoziþiile de bunuri de natura activelor corporale, finanþate inte- rul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariaþi din
gral sau parþial din bugetul de stat, din bugetele locale, din subordinea sa care sã testeze preþurile practicate la data resfondurile special constituite prin lege în afara acestor bugete pectivã ºi sã le consemneze sub semnãturã proprie, cu viza
ºi din credite externe garantate sau contractate direct de stat, salariatului cu atribuþii de control preventiv din unitate.Ò
comisiile de licitaþie se numesc prin ordin al ministrului de
10. Alineatul 1 al articolului 2.9. se modificã ºi va avea
resort sau, dupã caz, prin decizie a autoritãþii administraþiei urmãtorul cuprins:
publice locale.Ò
”Art. 2.9. Ñ În cazul achiziþiei publice de bunuri ºi de
7. Liniuþa a cincea a articolului 2.5. se modificã ºi va avea servicii a cãror valoare depãºeºte 267.000.000 lei, contracurmãtorul cuprins:
tanþii strãini pot participa la procedura de achiziþie, dacã ºi
”Ñ reprezentantul ministerului de resort sau, dupã caz, contractanþii români se bucurã de un tratament similar în
al administraþiei publice locale, în cazul licitaþiilor organizate cadrul procedurilor de achiziþie organizate de persoanele juride regiile autonome pentru bunurile de natura activelor cor- dice achizitoare din þãrile a cãror naþionalitate o are conporale finanþate din sursele prevãzute la art. 2.3. alin. 2.Ò tractantul (ofertantul) strãin.Ò
11. Articolul 2.10. se modificã ºi va avea urmãtorul
8. Articolul 2.6. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2.6. Ñ Onorariile participanþilor în comisiile de lici- cuprins:
”Art. 2.10. Ñ Licitaþia publicã deschisã fãrã preselecþie
taþie, atât pentru achiziþii de bunuri ºi de servicii, cât ºi pentru investiþii, care nu sunt angajaþi permanenþi ai persoanei este licitaþia care se organizeazã într-o singurã etapã, penjuridice achizitoare se suportã de cãtre persoana juridicã achi- tru achiziþii de bunuri ºi de servicii, la care pot participa, în
zitoare ºi se plãtesc dupã ce hotãrârea de acceptare a rãmas numãr nelimitat, ofertanþi interni sau externi care îndeplinesc
condiþiile cuprinse în documentele licitaþiei impuse de orgadefinitivã.
Nu beneficiazã de onorarii pentru activitatea desfãºuratã nizatori.Ò
12. Alineatul 2 al articolului 2.11. se modificã ºi va avea
în comisiile de licitaþie, în timpul programului normal de lucru,
urmãtorul
cuprins:
reprezentantul Ministerului Finanþelor, al Ministerului Lucrãrilor
”Aceastã procedurã se aplicã pentru bunurile ºi serviciile
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, al ministerului de resort ºi,
la care persoana juridicã achizitoare doreºte sã selecþioneze
dupã caz, al administraþiei publice locale. De asemenea, nu
în prealabil ofertanþii competenþi ºi potenþiali, scopul primei
se acordã onorarii pentru repetarea unor licitaþii.
etape constituindu-l întocmirea listei ofertanþilor selecþionaþi.Ò
Cuantumul onorariilor ºi, dupã caz, al celorlalte drepturi
13. Articolul 2.12. se modificã ºi va avea urmãtorul
se stabileºte de persoana juridicã achizitoare în condiþiile
cuprins:
art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicatã.Ò
”Art. 2.12. Ñ Licitaþia publicã restrânsã este licitaþia în care:
9. Articolul 2.8. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
Ñ bunul sau serviciul, datoritã specificului sãu, poate fi
”Art. 2.8. Ñ Achiziþionarea de bunuri ºi de servicii prin achiziþionat, de regulã, de la un numãr restrâns de ofertanþi;
organizarea de licitaþii publice este obligatorie pentru bunusau
rile ºi, respectiv, serviciile de acelaºi fel a cãror valoare totalã
Ñ a existat o licitaþie publicã anterioarã, nefinalizatã prin
pentru satisfacerea necesitãþilor persoanei juridice achizitoare încheierea unui contract.
pe un întreg an bugetar este de peste 50 milioane lei.
Anunþarea licitaþiei publice restrânse se face prin invitaþii
Pentru achiziþionarea de bunuri ºi de servicii a cãror adresate direct contractanþilor care rãspund condiþiilor prevaloare este inferioarã limitei specificate la alineatul prece- vãzute la alineatul precedent. În acest caz, licitaþia nu poate
dent, se poate folosi procedura selecþiei de oferte de preþ. fi organizatã mai devreme de 3 zile lucrãtoare de la data
Nu este admisã achiziþionarea de bunuri ºi de servicii ale transmiterii invitaþiilor de participare.
cãror caracteristici, respectiv calitãþi, depãºesc necesitãþile
Numãrul de participanþi la licitaþia publicã restrânsã treCompression
by CVISION
Fortrei.Ò
Evaluation Purposes Only
buie sã fie de minimum
concrete de utilizare
ale persoanei Technologies’
juridice achizitoare. PdfCompressor.
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14. Articolul 2.13. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2.13. Ñ Pentru a se asigura de participarea producãtorilor interni la procedurile de licitaþie prevãzute la art.
2.10. ºi 2.11., persoana juridicã achizitoare, în afara anunþului publicitar, va invita în scris producãtori interni cunoscuþi.
În cazul în care cunoaºte mai mulþi producãtori interni,
persoana juridicã achizitoare va invita în scris cel puþin trei
dintre aceºtia.
În acest sens, producãtorii vor confirma în mod obligatoriu primirea invitaþiei de participare la licitaþie.
În situaþia în care persoana juridicã achizitoare a îndeplinit procedura de licitaþie publicã deschisã fãrã preselecþie
ºi s-au prezentat doar doi ofertanþi cu oferte corespunzãtoare
condiþiilor din caietul de sarcini, comisia poate accepta oferta
cu preþul cel mai mic. Dacã la licitaþie nu s-a prezentat nici
un ofertant, comisia de licitaþie va putea hotãrî fie repetarea licitaþiei, fie, ca urmare a inexistenþei unei alternative,
întocmirea notei justificative pentru achiziþia de la singurul
furnizor intern al bunurilor sau serviciilor în cauzã.
În cazul în care ofertele prezentate sunt necorespunzãtoare sau s-a prezentat un singur ofertant cu oferta corespunzãtoare, licitaþia se va repeta.
În situaþia în care, ca urmare a repetãrii licitaþiei, nu s-au
prezentat oferte corespunzãtoare sau s-a prezentat o singurã
ofertã corespunzãtoare, comisia de licitaþie va putea hotãrî
fie organizarea unei noi licitaþii, fie întocmirea notei justificative pentru achiziþia dintr-o singurã sursã, neexistând alternative pentru achiziþia publicã prin licitaþie.
Nota justificativã se întocmeºte potrivit prevederilor art. 16
ºi 17 din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993.
Preþul din oferta acceptatã în urma desfãºurãrii unei proceduri de licitaþie publicã este ferm ºi nu poate fi majorat
la încheierea contractului de achiziþie ºi nici ulterior pe toatã
perioada derulãrii contractului.Ò
15. Articolul 3.1. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3.1. Ñ Organizatorul licitaþiei va face anunþuri publicitare în presa internã sau, dupã caz, în presa internaþionalã, cu minimum 10 zile înainte de data stabilitã pentru
depunerea ofertelor.Ò
16. Liniuþele a patra ºi a ºasea ale articolului 3.4. se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins:
”Ñ forma ºi obiectul licitaþiei, precum ºi descrierea bunurilor ºi a serviciilor ce urmeazã a fi achiziþionate; natura, cantitatea ºi calitatea acestora; termenele, condiþiile de livrare
sau de furnizare ºi de platã;Ò
”Ñ alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de cãtre Ministerul Finanþelor, în funcþie de specificul
achiziþiei publice de bunuri ºi de servicii.Ò
17. Litera e) a articolului 3.7. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”e) condiþiile cu caracter economic, tehnic ºi de calitate,
garanþiile financiare, precum ºi alte informaþii ºi documente
solicitate ofertantului de cãtre persoana juridicã achizitoare.Ò

18. Articolul 4.9. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4.9. Ñ Evaluarea ofertelor se face de cãtre comisia de licitaþie, prin simpla apreciere a preþului sau prin apreciere prin punctaj, care reprezintã rezultatul aplicãrii unor
coeficienþi stabiliþi în prealabil de cãtre comisia de licitaþie
prin caietul de sarcini, avându-se în vedere elementele principale ale bunurilor sau serviciilor solicitate.Ò
19. Articolul 4.10. se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 4.10. Ñ Comisia de licitaþie întocmeºte o hotãrâre
de acceptare a ofertei în 2 (douã) exemplare, în cel mult
10 zile de la data ºedinþei de licitaþie, dintre care un exemplar poate fi luat de cãtre reprezentantul Ministerului
Finanþelor.
Hotãrârea va cuprinde:
Ñ numele membrilor comisiei de licitaþie;
Ñ nominalizarea ofertantului a cãrui ofertã a fost
acceptatã;
Ñ justificarea criteriilor tehnice, economice ºi de calitate
pe baza cãrora a fost acceptatã oferta;
Ñ semnãturile tuturor membrilor comisiilor de licitaþie;
Ñ data întocmirii.Ò
20. Alineatul 1 al articolului 4.11. se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 4.11. Ñ În cazul evaluãrii ofertelor pe bazã de simplã apreciere, hotãrârea de acceptare a ofertei se adoptã în
favoarea ofertei cu preþul cel mai scãzut ºi care întruneºte
calitãþile tehnice ºi de execuþie minimale cerute prin caietul
de sarcini.Ò
21. Articolul 4.13. se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4.13. Ñ Hotãrârea de acceptare a ofertei în favoarea unui ofertant constituie actul în baza cãruia persoana
juridicã achizitoare încheie contractul de achiziþie publicã în
condiþiile reglementãrilor legale în vigoare.Ò
22. Dupã articolul 6.1. se introduce articolul 6.1.1 care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6.1.1 Ñ Achiziþionarea de bunuri de folosinþã îndelungatã ºi cu ciclu lung de fabricaþie (minimum 6 luni) se
poate realiza ºi în cazul în care în anul bugetar curent este
asiguratã numai o parte a fondurilor necesare, diferenþa
urmând a fi alocatã în perioadele urmãtoare.Ò
23. Anexa la regulament se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul
Finanþelor va actualiza în mod corespunzãtor Normele metodologice nr. 46.544/1994 privind organizarea ºi desfãºurarea
licitaþiilor pentru achiziþiile publice de bunuri, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994.
Art. III. Ñ Regulamentul privind organizarea licitaþiilor pentru achiziþiile publice de bunuri, modificat ºi completat prin
prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al
României, dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 11 decembrie 1995.
Nr. 979.by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXÃ

LISTA

cuprinzând grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului, mijloacelor ºi instalaþiilor speciale,
precum ºi materialele cu caracteristici specifice care implicã apãrarea þãrii, ordinea publicã ºi siguranþa naþionalã
1. Avioane, elicoptere, paraºute ºi sisteme de paraºute
cu specific militar
2. Submarine, nave maritime de luptã, nave fluviale de
luptã, tancuri maritime ºi fluviale pentru alimentarea navelor, nave de asigurare de luptã (inclusiv ºalupe, bãrci cu ºi
fãrã motor)
3. Tehnicã de aerodrom, mijloace ºi aparaturã pentru navigaþie navalã ºi aerianã, echipamente de semnalizare pentru
nave ºi aeronave, cu specific militar
4. Tancuri, autotunuri, tunuri, obuziere, tunuri-obuziere ºi
alte categorii de guri de foc de toate tipurile ºi calibrele
5. Rachete ºi instalaþii de lansare a rachetelor
6. Armament de infanterie, mitraliere ºi aruncãtoare
7. Arme albe
8. Bombe, torpile, rachete ºi muniþie pentru toate categoriile de armament
9. Mijloace ºi materiale speciale pentru intervenþii ºi control antiterorist, de împiedicare ºi neutralizare a acþiunilor
agresive (bastoane, scuturi, cãºti de protecþie ºi veste antiglonþ, complete de echipamente antitraumã, aparate cu raze
X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor ºi
alte produse specifice)
10. Tehnicã ºi aparaturã specificã activitãþii criminalistice
ºi pentru probarea faptelor infracþionale:
10.1. truse criminalistice ºi pentru testãri de stupefiante
10.2. aparaturã pentru determinarea comportamentului
simulat
11. Tehnicã specificã de instrucþie (aparaturã pentru
poligoane automatizate, simulatoare pentru pregãtirea de
luptã, þinte)
12. Aparaturã artileristicã, sisteme ºi subsisteme de conducere a focului
13. Puncte de comandã mobile ºi de stat major
14. Maºini de luptã, autospeciale blindate, autospeciale
cu dotãri specifice apãrãrii þãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale
15. Autostaþii, radiorelee, staþii complexe de radio ºi staþii de radiolocaþie destinate apãrãrii þãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale
16. Aparaturã, mijloace ºi echipamente de transmisiuni
destinate apãrãrii þãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale:
16.1. Aparaturã de multiplexare, comutare ºi terminalã
pentru transmisiuni voce, date, fax cu posibilitatea de protecþie, criptare, secretizare a comunicaþiilor, inclusiv autospeciale ce conþin aceste tipuri de echipamente
16.2. Echipamente pentru criptarea ºi decriptarea semnalelor analogice ºi digitale ºi sisteme de management ale
cheilor de codificare

16.3. Aparaturã de mãsurã, control ºi aparaturã specificã
utilizate în controlul antiinterceptare ºi controlul radiaþiilor parazite, emise de echipamentele de telecomunicaþii ºi prelucrare
a datelor
16.4. Staþii radio fixe, receptoare mobile ºi portabile, convenþionale ºi cu acces multiplu în VHF ºi UHF, prevãzute
cu echipamente de secretizare cu grad sporit de criptare,
inclusiv sisteme de antene
16.5. Radiorelee, staþie în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea ºi extensia localã a punctelor de radiocomunicaþii
ºi a nodurilor de transmisiuni cu posibilitãþi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conþin aceste tipuri de echipamente
16.6. Mijloace de determinare a poziþiei autospecialelor
aflate în deplasare
16.7. Mijloace de pazã ºi alarmare a obiectivelor militare,
precum ºi sisteme de anunþare operativã a personalului
16.8. Receptoare de trafic, panoramice, de bandã largã
pentru analiza complexã ºi criptograficã a semnalelor analogice ºi digitale.
16.9. Aparaturã de goniometrie fixã, mobilã ºi portabilã,
inclusiv autospeciale astfel echipate
17. Utilaje militare de geniu, mijloace pentru cercetare
genisticã, control tehnic ºi materiale pentru mascarea
genisticã
18. Mijloace ºi materiale pentru lucrãri de distrugeri ºi
minare-deminare
19. Mijloace explozive ºi de dare a focului
20. Tehnicã ºi materiale pentru decontaminarea chimicã,
radioactivã ºi biologicã, precum ºi materialele de protecþie
individualã împoriva efectelor armelor de nimicire în masã
21. Tehnicã ºi materiale pentru controlul nuclear ºi chimic cu specific militar
22. Produse pentru stocul de mobilizare, altele decât cele
comune
23. Uniforme militare pentru protecþie împotriva factorilor
nocivi, de intervenþie ºi luptã ºi accesorii pentru acestea
24. Corturi militare pentru protecþie împotriva factorilor nocivi
25. Mãnuºi ºi costume compensatoare pentru piloþi
26. Carburanþi, lubrifianþi, substanþe chimice ºi lichide speciale cu caracter specific, necesare funcþionãrii ºi întreþinerii bunurilor menþionate în listã
27. Subansambluri, accesorii, piese de schimb ºi componente pentru bunurile cuprinse în listã
28. Reparaþii, modernizãri, recondiþionãri ºi revizii la produsele ºi materialele specifice menþionate în listã
29. Prestaþii ºi lucrãri ce se executã cu produsele ºi mijloacele specifice menþionate în listã
30. Sigilii, ºtampile, distincþii ºi alte însemne care implicã
siguranþa naþionalã.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de autorizare a agenþilor economici
care desfãºoarã activitãþi de colectare, prelucrare ºi livrare a deºeurilor refolosibile
În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 33/1995 privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi reintroducerea în circuitul productiv a deºeurilor refolosibile de orice fel,
având înby
vedere
avizul Ministerului
Finanþelor ºi PdfCompressor.
al Ministerului Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului,
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în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 451/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriilor ºi potrivit
Hotãrârii Parlamentului României nr. 11/1992 ºi Decretului nr. 223/1992 privind numirea Guvernului,
ministrul industriilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind procedura de autorizare a agenþilor economici care desfãºoarã
activitãþi de colectare, prelucrare ºi livrare a deºeurilor refolosibile, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Se împuterniceºte Comisia Naþionalã pentru
Reciclarea Materialelor sã elibereze autorizaþii agenþilor economici care îndeplinesc condiþiile stabilite prin normele metodologice, sã þinã evidenþa acestora, precum ºi a celor
retrase sau anulate.

Art. 3. Ñ Documentele de autorizare prezentate de agentul economic se depun la Comisia Naþionalã pentru
Reciclarea Materialelor, care elibereazã autorizaþia, cu avizul direcþiilor de specialitate din Ministerul Industriilor.
Art. 4. Ñ Comisia Naþionalã pentru Reciclarea
Materialelor, direcþiile generale de specialitate, Direcþia management, legislaþie ºi Direcþia administrativã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, care intrã în vigoare o
datã cu publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Bucureºti, 13 noiembrie 1995.
Nr. 1.621.
ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

privind procedura de autorizare a agenþilor economici
care desfãºoarã activitãþi de colectare, prelucrare ºi livrare a deºeurilor refolosibile
1. În înþelesul prezentelor norme metodologice se definesc:
e) avizul Institutului de Cercetãri Metalurgice Bucureºti
Ñ colectarea deºeurilor refolosibile Ñ strângerea, sorta- sau, respectiv, al Institutului de Metale Neferoase ºi Rare
rea ºi depozitarea temporarã, în vederea prelucrãrii pentru Bucureºti (instituþii abilitate de Ministerul Industriilor sã cerreintroducerea în circuitul productiv;
tifice îndeplinirea condiþiilor tehnice, inclusiv de securitate
Ñ prelucrarea deºeurilor refolosibile Ñ efectuarea unor industrialã, prevãzute de normele legale în vigoare), pentru
operaþiuni fizice, chimice ºi biologice, în vederea transfor- instalaþiile de topire ºi de turnare a deºeurilor metalice
mãrii acestora în materii prime secundare, ca de exemplu: feroase sau neferoase, aflate în dotarea solicitantului (unde
dezmembrare, exfoliere, tãiere, presare, balotare, brichetare, este cazul).
Pentru alte categorii de instalaþii ºi tehnologii de prelumãcinare, topire-turnare, fermentare etc., în scopul refolosirii lor în circuitul economic.
crare a deºeurilor se va prezenta avizul de specialitate în
2. Agenþii economici care, conform prevederilor din sta- domeniul respectiv;
f) dovada posibilitãþii de emitere a certificatului de calitutul propriu, au dreptul sã desfãºoare activitãþi de colectare, prelucrare ºi livrare a deºeurilor refolosibile, sunt obligaþi tate pe baza analizelor realizate de un laborator autorizat;
g) chitanþa C.E.C. (copie ºi original) pentru plata sumei
sã deþinã autorizaþia pentru aceste activitãþi.
Autorizaþia se elibereazã de cãtre Ministerul Industriilor de 200.000 lei, reprezentând taxa de autorizare conform
prin Comisia Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor, con- Ordonanþei Guvernului nr. 33/1995.
4. Comisia Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor anaform modelului nr. 1.
Autorizaþia emisã în conformitate cu prevederile Ordonanþei lizeazã documentaþia depusã de fiecare solicitant ºi se proGuvernului nr. 33/1995 va constitui anexã la documentaþia nunþã, în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii, în
necesarã reglementãrii activitãþii din punct de vedere al pro- legãturã cu eliberarea autorizaþiei.
Lipsa unuia dintre documentele menþionate atrage
tecþiei mediului, potrivit prevederilor în vigoare emise de
dupã sine respingerea cererii de autorizare, fapt ce se
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
3. Documentaþia pe baza cãreia se va elibera autoriza- comunicã solicitantului în termen de 15 zile de la data
þia pentru activitatea de colectare, prelucrare ºi livrare a deºe- înregistrãrii.
Autorizarea sau respingerea cererii de autorizare se
urilor refolosibile trebuie sã cuprindã:
a) cererea de autorizare, completatã de solicitant conform comunicã atât agentului economic, cât ºi agenþiei de protecþie a mediului judeþeanã sau a municipiului
modelului nr. 2;
b) extras din statutul societãþii comerciale solicitante, Bucureºti.
5. Agenþii economici autorizaþi sã desfãºoare activitãþi de
autentificat, din care sã rezulte obiectul de activitate;
c) dovada deþinerii Ñ cu titlu de proprietate sau cu chi- colectare, prelucrare ºi livrare a deºeurilor refolosibile sunt
rie Ñ a spaþiului necesar desfãºurãrii activitãþii; se va anexa obligaþi sã elibereze predãtorilor adeverinþe de primire ºi de
descrierea sumarã a acestuia: platformã betonatã, ºoproane, platã conform modelului nr. 3.
6. Se excepteazã de la prevederile prezentelor norme
construcþii închise etc.;
d) lista mijloacelor fixe din dotarea solicitantului (altele metodologice agenþii economici care colecteazã ºi recicleazã
decât cele prevãzute la lit. c): instalaþii, utilaje, mijloace de deºeuri de metale preþioase ºi deºeuri speciale, a cãror circulaþie este reglementatã
dispoziþii speciale.
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Modelul nr. 1

ROMÂNIA
MINISTERUL INDUSTRIILOR
COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR

În baza Ordonanþei Guvernului nr. 33/1995 privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi reintroducerea în circuitul productiv a deºeurilor refolosibile de orice fel,
analizând documentaþia anexatã la cererea pentru eliberarea autorizaþiei,
în temeiul Normelor metodologice privind procedura de autorizare a agenþilor economici care
desfãºoarã activitãþi de colectare, prelucrare ºi livrare a deºeurilor refolosibile, aprobate prin Ordinul
ministrului industriilor nr. 1.621/1995,
directorul general al Comisiei Naþionale pentru Reciclarea Materialelor emite urmãtoarea:
AUTORIZAÞIE
Seria .............. Nr. ...........
pentru atestarea dreptului de a desfãºura activitãþi în domeniul colectãrii, prelucrãrii ºi livrãrii
materialelor refolosibile pentru Societatea Comercialã ..........., înregistratã la Oficiul Registrului
Comerþului de pe lângã Camera de Comerþ ºi Industrie a judeþului ...... nr. ....., cu sediul în localitatea ........ str. ...... nr. ..., sectorul ...., judeþul .....
Societatea comercialã poate desfãºura activitãþi privind deºeurile refolosibile astfel:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Director general
..........................................
Emis la data de
..........................................
Modelul nr. 2
Agentul economic .................................................
Sediul ....................................................................
Nr. de înmatriculare la Registrul comerþului ......
Codul fiscal .............................................................
Cãtre
MINISTERUL INDUSTRIILOR
COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR

Agentul economic .........................., cu sediul în .............., str. .......... nr. ....., judeþul ............,
înregistrat la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã Camera de Comerþ ºi Industrie a judeþului
...................., sub nr. ............, cod fiscal ........., tel. ............, telex ......., fax ........., forma de proprietate*), reprezentatã prin ...., domiciliat în ...., str. .... nr. ......., posesor al buletinului de identitate seria ......... nr. ........, eliberat de ............, având funcþia de ............, solicitã eliberarea
autorizaþiei pentru desfãºurarea activitãþilor privind deºeurile refolosibile:
Colectare

Livrare

Prelucrare
manual

mecanizat

topire-turnare

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

metalice
o
o
o
o
o
hârtie
o
o
o
o
o
sticlã
o
o
o
o
o
mase plastice
o
o
o
o
o
cauciuc
o
o
o
o
o
textile
o
o
o
o
o
altele (nominalizare):
....................
o
o
o
o
o
În susþinerea cererii, anexez urmãtoarele documente, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului industriilor nr. 1.621/1995: ............................................................................
...............................................................................................................................................................................
Data .......................

Semnãtura
L.S.

*) 1. Societãþi comerciale Ñ S.A.: Ñ cu capital privat 100% .................................
o
Ñ cu capital privat ºi de stat ..........................
o
Ñ cu capital de stat .........................................
o
2. Societãþi comerciale Ñ S.R.L. ...........................................................................
o
o Ñ Se completeazã pentru activitãþile ce se vor desfãºura ºi pentru forma de proprietate, prin X.
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Modelul nr. 3
....................................................
(agentul economic colector)

ADEVERINÞÃ DE PRIMIRE ªI DE PLATÃ
Nr. ................
S-a primit de la .............................., str. ........................... nr. ...., localitatea .................., mijloc
de transport ..................... nr. .........................., urmãtoarele deºeuri refolosibile:
Denumirea materialului
ºi calitatea

Codul

Cantitatea
Ñ kg Ñ

Preþul
unitar

Valoarea
Ñ lei Ñ

TOTAL:

Achitat suma de ...........................
Semnãturi
Primitor ..................................

Predator
Declar pe propria rãspundere cã
materialele pe care le predau provin
din:
1) gospodãrie proprie ....................
2) cumpãrate de la .........................
3) alte surse (nominalizare) ..............
Semnãtura ............................

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME METODOLOGICE
privind autorizarea ºi raportarea împrumuturilor ºi creditelor externe, fãrã garanþia statului
Prezentele norme metodologice sunt emise în baza prevederilor art. 32 ºi art. 33 lit. b) ºi g) din Legea nr. 34/1991
privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi ale art. 31 ºi 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, þinând
seama, totodatã, ºi de necesitatea corelãrii cu prevederile Normelor metodologice nr. 8.904/1994 de aplicare a Legii
nr. 91/1993 privind datoria publicã, emise de Ministerul Finanþelor ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 11 din 23 ianuarie 1995.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

CAPITOLUL II
Procedura de autorizare

1. În vederea exercitãrii atribuþiilor rezultate din prevede3. Contractarea oricãrui angajament de natura datoriei
rile art. 32 din Legea nr. 34/1991 ºi ale cap. III art. 13 din externe private reprezintã operaþiunea valutarã de cont finanRegulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 7/1994 pri- ciar ºi de capital ºi se efectueazã cu autorizarea Bãncii
vind efectuarea operaþiunilor valutare, Banca Naþionalã a Naþionale a României Ñ Direcþia reglementare ºi supraRomâniei organizeazã activitatea de autorizare ºi raportare veghere valutarã din cadrul Direcþiei generale operaþiuni
a împrumuturilor ºi creditelor externe fãrã garanþia statului. monetare, valutare ºi de credit Ñ în conformitate cu pre2. Prin împrumuturi ºi credite externe fãrã garanþia statului, vederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Regulamentul Bãncii
în sensul prezentelor norme metodologice, se înþelege împru- Naþionale a României nr. 7/1994 privind efectuarea operamuturile, creditele ºi operaþiunile de leasing pe termen mij- þiunilor valutare.
lociu ºi lung, altele decât cele care fac parte din datoria
În cadrul angajamentelor externe supuse autorizãrii Bãncii
publicã externã, aºa cum sunt stabilite prin Legea nr. 91/1993 Naþionale a României, în conformitate cu prevederile reguprivind datoria publicã, contractate în nume propriu de cãtre lamentului valutar, se cuprind ºi convenþiile-cadru privind despersoane juridice rezidente de la persoane juridice ºi/sau chiderea de linii de finanþare externã.
fizice nerezidente, ºi care au termen de rambursare mai mare
4. Pentru situaþiile în care, în cadrul unui contract care
de un an. Aceste angajamente reprezintã datoria externã pri- reglementeazã un angajament extern de natura datoriei privatã, componentã
datoriei externe
totale a României.
vate, sunt nominalizaþi
sau mai mulþi
împrumutaþi
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(debitori), responsabilul pentru efectuarea procedurilor de
autorizare este persoana juridicã rezidentã desemnatã ca
administrator de împrumut.
5. În termen de maximum 7 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii de autorizare, împreunã cu documentaþia prevãzutã la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Regulamentul Bãncii
Naþionale a României nr. 7/1994 privind efectuarea operaþiunilor valutare ºi cu formularele nr. 1, 1A) ºi 1B) prevãzute în prezentele norme metodologice, Direcþia reglementare
ºi supraveghere valutarã din cadrul Direcþiei generale operaþiuni monetare, valutare ºi de credit din Banca Naþionalã
a României va comunica în scris solicitantului autorizarea
operaþiunii respective, cu menþionarea numãrului din Registrul
datoriei externe private ce se instituie prin prezentele norme
metodologice la Direcþia balanþe valutare din cadrul Direcþiei
generale politicã monetarã ºi valutarã.
6. Contractele din care derivã angajamente de natura
datoriei externe private devin operaþionale dupã autorizarea
lor de cãtre Banca Naþionalã a României.
CAPITOLUL III
Procedura de raportare
7. Rezidenþii care contracteazã angajamente de natura
datoriei externe private vor completa formularele prezentate
în anexele la prezentele norme metodologice, pe care le vor
transmite Bãncii Naþionale a României împreunã cu documentele pentru autorizare, iar apoi, ca raportãri lunare la
Direcþia balanþe valutare din cadrul Direcþiei generale politicã monetarã ºi valutarã.
În cazul convenþiilor-cadru pentru deschiderea liniilor de
finanþare externã, se vor raporta numai contractele ferme de
credit încheiate ºi încadrate în aceste convenþii.
Pentru angajamentele externe de natura datoriei private,
în care sunt nominalizaþi doi sau mai mulþi împrumutaþi (debitori), responsabilul pentru efectuarea procedurilor de raportare este persoana juridicã rezidentã desemnatã ca
administrator de împrumut.
Formularele de raportare sunt descrise în continuare:
Formularul nr. 1 Ñ Raport privind împrumuturile/creditele
primite pe termen mediu ºi lung
Ñ termen de raportare: o singurã datã, împreunã cu documentele necesare pentru obþinerea autorizãrii;
Formularul nr. 1A) Ñ Scadenþarul estimativ al tragerilor
ºi al plãþilor de capital
Ñ termen de raportare: împreunã cu Formularul nr. 1,
apoi ori de câte ori intervin modificãri în scadenþarele de trageri ºi/sau rambursãri;
Formularul nr. 1B) Ñ Scadenþarul estimativ al plãþilor de
dobânzi ºi comisioane
Ñ termen de raportare: împreunã cu Formularul nr. 1,
apoi ori de câte ori intervin modificãri în scadenþarele dobânzilor ºi/sau comisioanelor, precum ºi în orice alte elemente
referitoare la acestea;
Formularul nr. 2 Ñ Situaþia împrumutului/creditului la data
de ....
Ñ termen de raportare: lunar, în maximum 10 zile de la
încheierea lunii de raportare;
Formularul nr. 2A) Ñ Situaþia împrumutului/creditului la
data de .....
(se va utiliza în cazul în care pentru fiecare tragere existã
câte o schemã de rambursare)
Ñ termen de raportare: lunar, în maximum 10 zile de la
încheierea lunii de raportare.
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Primele raportãri se vor face astfel:
a) pentru perioada pânã la 31 decembrie 1993, raportarea se face cumulat pentru fiecare credit, astfel: total trageri, total rambursãri, total dobânzi, total comisioane;
b) pentru anul 1994 ºi pentru perioada din anul 1995 de
pânã la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, raportarea se va face detaliat, tranzacþie cu tranzacþie, conform formularelor anexate.
Pentru angajamentele de natura datoriei externe private
contractate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului
Bãncii Naþionale a României nr. 7/1994 privind efectuarea
operaþiunilor valutare, la solicitarea persoanelor juridice respective, Banca Naþionalã a României va comunica numãrul
alocat pentru fiecare credit în Registrul datoriei externe
private.
Pentru contractele autorizate de Banca Naþionalã a
României se va comunica direct numãrul atribuit în Registrul
datoriei externe private.
7. Completarea formularelor se va face cu respectarea
strictã a machetelor ºi a instrucþiunilor de completare, fãrã
prescurtãri sau iniþiale.
Raportarea se va face separat pentru fiecare împrumut,
cu specificarea numãrului atribuit în Registrul datoriei externe
private.
Formularele vor fi completate în concordanþã cu prevederile din contractele de împrumut/credit, cu datele din evidenþa proprie a beneficiarilor sau cu alte documente legale
referitoare la împrumuturile/creditele care fac obiectul
raportãrii.
8. Datele individuale privind angajamentele de natura datoriei externe private au caracter confidenþial, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României.
9. Societãþile bancare vor efectua plãþile în contul angajamentelor reprezentând datoria externã publicã, contractatã
sau garantatã de stat, precum ºi cele aferente datoriei
externe private, cu menþionarea numãrului din Registrul datoriei publice ºi, respectiv, din Registrul datoriei externe private, inclusiv pentru cazurile când lichidarea obligaþiilor se
efectueazã prin exporturi de bunuri ºi servicii.
10. Persoanele juridice rezidente, autorizate sã deþinã conturi în strãinãtate, din care efectueazã plãþi directe în contul angajamentelor de natura datoriei publice externe ºi/sau
datoriei externe private, vor menþiona în mod expres acest
lucru în raportãrile periodice ce se transmit Bãncii Naþionale
a României.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale

11. Persoanele juridice rezidente care contracteazã angajamente de natura datoriei externe private au obligaþia de a
transmite Bãncii Naþionale a României Ñ Direcþia balanþe
valutare din cadrul Direcþiei generale politicã monetarã ºi valutarã Ñ informaþiile solicitate în condiþiile ºi la termenele prevãzute în prezentele norme metodologice.
12. Banca Naþionalã a României împreunã cu Ministerul
Finanþelor înregistreazã, urmãresc ºi administreazã datoria externã a României, în cadrul unei strategii comune,
în conformitate cu programele de dezvoltare economicosocialã aprobate, þinând seama de capacitatea de platã a
þãrii ºi de necesitatea asigurãrii echilibrului balanþei de plãþi
NOTÃ:
externe.
13. Banca Naþionalã a României împreunã cu Ministerul
Formularele nr. 2 ºi 2A) se exclud reciproc din procedura de raportare, dupã cum împrumutul/creditul (indiferent Finanþelor informeazã periodic Parlamentul ºi Guvernul
de numãrul tragerilor) are o schemã unicã de rambursare României asupra situaþiei datoriei externe ºi transmit orga(se utilizeazã Formularul nr. 2) sau câte o schemã de nismelor financiare internaþionale date statistice privind datorambursare pentru fiecare tragere (se utilizeazã Formularul ria externã a þãrii, în conformitate cu obligaþiile ce decurg
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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14. Prezentele norme metodologice completeazã ºi modificã, în mod corespunzãtor, prevederile anexei nr. 2 la

Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 7/1994 privind efectuarea operaþiunilor valutare.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 6 decembrie 1995.
Nr. 17.
FORMULARUL Nr. 1
RAPORT PRIVIND ÎMPRUMUTURILE/CREDITELE PRIMITE
PE TERMEN MEDIU ªI LUNG

Persoana juridicã rezidentã raportoare ...................................................................................................
Descrierea împrumutului/creditului
Împrumutãtor/creditor ............................................................. Þara .................................................
Data semnãrii ........................................
Data intrãrii în vigoare .................................. Data estimativã a ultimei trageri ...........................
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare .................................................................................
Suma împrumutului/creditului .....................................................................................................................
Valuta de contract ............................................................
Obiectul împrumutului/creditului ..........................................................................................................
Categoria beneficiarului final: [ ] regie autonomã (R.A.); [ ] societate pe acþiuni (S.A.); [ ] societate cu rãspundere limitatã (S.R.L.) ................................................................................................
Sectorul economic de destinaþie .....................................................................................................
Pentru creditele furnizor, se completeazã numele garantului tranzacþiei din partea
creditorului .................................................................................................................................
Numele persoanei care poate fi contactatã pentru informaþii ulterioare:
Nume: .........................................
Adresã: .......................................
Fax: ............................................
Data ..............................................

Funcþie: ......................................
Telefon: ......................................
Telex: .........................................
Semnãtura,
Nume: ........................................................
Funcþie: .....................................................
Adresã: .....................................................
Telefon: .....................................................
Fax: ..........................................................

Se completeazã de cãtre Banca Naþionalã a României:
Data primirii: ...........................................
Numãrul contractului de împrumut/credit: .......................................
(din Registrul datoriei externe private)
Anexe: Contractul de împrumut/credit
Anexe: Scadenþarul serviciului împrumutului/creditului (plãþi de rate de capital, rate de dobândã,
alte speze)
Anexe: Scadenþarul estimativ al tragerilor
F O R M U L A R U L Nr. 1

Modul de completare
Formularul nr. 1 ”Raport privind împrumuturile/creditele priPersoana juridicã rezidentã raportoare: se înscrie denumirea
completã a persoanei juridice rezidente care raporteazã
mite pe termen mediu ºi lungÒ se întocmeºte ºi se raporîmprumutul/creditul.
teazã o singurã datã, împreunã cu celelalte documente
Descrierea împrumutului/creditului: conþine informaþii genenecesare autorizãrii, având urmãtoarele anexe:
rale referitoare la împrumut/credit.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtoÑ contractul de împrumut/credit;
rului/creditorului.
Dacã este un grup de bãnci, se va indica
Ñ scadenþarul serviciului împrumutului/creditului (plãþi de
acest fapt, precum ºi numele bãncii conducãtoare (principale).
rate de capital, de dobânzi, alte speze);
Þara: se va înscrie þara de reºedinþã a împrumutãtoruÑ scadenþarul
al tragerilor.
lui/creditorului. Pentru
împrumuturile
cu mai
mulþi creditori
Compression
byestimativ
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localizaþi în þãri diferite, se va înscrie cuvântul multiple. În
cazul împrumuturilor de la organisme internaþionale, se va
înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat
contractul de împrumut/credit.
Data intrãrii în vigoare: se va înscrie data intrãrii în vigoare
a contractului de împrumut/credit comunicatã de instituþia creditoare.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în
contract se va trece data primei rambursãri.
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare: se va înscrie
numãrul de referinþã al contractului de împrumut/credit dat
de instituþia creditoare, în cazul în care acest numãr existã
ºi este comunicat debitorului.
Suma împrumutului/creditului: se completeazã suma
exactã, la nivel de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit.
Valuta de contract: se va înscrie valuta în care se va
acorda împrumutul/creditul, aºa cum este prevãzutã în con-
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tractul de împrumut/credit. În cazul în care rambursarea se
va efectua în altã valutã, se va menþiona ºi aceastã valutã.
Obiectul împrumutului/creditului: se va înscrie scopul pentru care a fost contractat creditul: finanþarea de proiecte
(investiþii noi, retehnologizare, modernizare, dezvoltare); importuri; reîmprumut; împrumut financiar; refinanþarea/reorganizarea datoriei externe; finanþarea de consultanþã; finanþarea de
asistenþã tehnicã; finanþarea de acþiuni de pregãtire a personalului; cumpãrarea de acþiuni; majorarea capitalului propriu; leasing financiar; finanþarea de reparaþii; scopuri multiple;
altele.
Categoria beneficiarului final: se va înscrie între paranteze
semnul X în dreptul categoriei corespunzãtoare a beneficiarului final, în cazul liniilor de finanþare contractate de societãþile bancare.
Sectorul economic de destinaþie: se va înscrie sectorul din
economie cãruia îi este destinat împrumutul/creditul.
În urma autorizãrii, Banca Naþionalã a României va
returna persoanei juridice rezidente raportoare o copie de
pe Formularul nr. 1 transmis de aceasta, având înscris
numãrul din Registrul datoriei externe private.

FORMULARUL Nr. 1A)
SCADENÞARUL ESTIMATIV AL TRAGERILOR ªI AL PLÃÞILOR DE CAPITAL

Persoana juridicã rezidentã raportoare ...................................................................................................
Împrumutãtor/creditor ............................................................. Þara .................................................
Data semnãrii ........................................
Data estimativã a ultimei trageri ...........................................................................................................
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare .................................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ..............................................................................
Numãrul contractului de împrumut/credit .........................................................................................
(din Registrul datoriei externe private)
1.
a)
b)
În

Trageri:
[ ] pentru întreaga sumã a creditului existã o singurã schemã de amortizare
[ ] pentru fiecare tragere existã câte o schemã de rambursare
cazul ”b)Ò se raporteazã lunar câte un formular nr. 1A), 1B) ºi 2A) pentru fiecare tragere

Scandenþarul estimativ al tragerilor pe urmãtoarele
Anul curent
T1: ........................................
T3: ........................................
Anul urmãtor
T1: ........................................
T3: ........................................
Anul urmãtor
T1: ........................................
T3: ........................................

trimestre calendaristice:
T2: ........................................
T4: ........................................
T2: ........................................
T4: ........................................
T2: ........................................
T4: ........................................

Scadenþarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rãmasã:
199...: ........................................
199...: ........................................
199...: ........................................
199...: ........................................
199...: ........................................
199...: ........................................
Suma cumulatã a tragerilor la data de 31 decembrie 1993: .......................................................
2. Rate de capital:
Atenþie: sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale)
a) Scadenþa:
Ñ prima rambursare:
Ñ data: .............................. Ñ suma: ..............................
Ñ a doua rambursare:
Ñ data: .............................. Ñ suma: ..............................
Ñ ultima rambursare:
Ñ data: .............................. Ñ suma: ..............................
b) Periodicitatea rambursãrilor:
[ ] Ñ lunar
[ ] Ñ trimestrial
[ ] Ñ semestrial
[ ] Ñ anual
[ ] Ñ fãrã periodicitate (se dau explicaþii)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
c) Situaþia cumulatã în anul curent:
Ñ rambursare în anul curent:
Ñ data:........................ Ñ suma:........................
Ñ rambursare în anul curent:
Ñ data:........................ Ñ suma:........................
Ñ by
rambursare
în anulTechnologies’
curent:
Ñ data:........................
Ñ suma:........................
Compression
CVISION
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes

Only
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F O R M U L A R U L Nr. 1A)

Modul de completare
Formularul nr. 1A): ”Scadenþarul estimativ al tragerilor ºi
al plãþilor de capitalÒ se întocmeºte ºi se raporteazã împreunã cu Formularul nr. 1, apoi ori de câte ori intervin modificãri în scadenþarele de trageri ºi/sau rambursãri.
Persoana juridicã rezidentã raportoare: se înscrie denumirea completã a persoanei juridice rezidente raportoare care
raporteazã împrumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica
acest fapt, precum ºi numele bãncii conducãtoare (principale).
Þara: se va înscrie þara de reºedinþã a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulþi creditori
localizaþi în þãri diferite, se va înscrie cuvântul multiple. În
cazul împrumuturilor de la organisme internaþionale se va
înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat
contractul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în contractul de împrumut/credit. În cazul în care aceasta nu este prevãzutã în
contract, se va trece data primei rambursãri.
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare: se va înscrie
numãrul de referinþã al contractului de împrumut/credit dat
de instituþia creditoare, în cazul în care acest numãr existã
ºi este comunicat debitorului.
Suma împrumutului/creditului: se completeazã suma
exactã, la nivel de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit.
Trageri: se va bifa una dintre variantele a) sau b).
Numãrul contractului de împrumut/credit (din Registrul datoriei externe private): se completeazã numãrul contractului de
împrumut/credit din Registrul datoriei externe private, comunicat beneficiarului de împrumut/credit pe copia de pe

Formularul nr. 1 primitã în urma autorizãrii împrumutului/creditului.
Scadenþarul estimativ al tragerilor pe urmãtoarele trimestre
calendaristice: se vor înscrie valorile trimestriale totale pe anul
în curs ºi pentru urmãtorii doi ani.
Scadenþarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada
rãmasã: se vor înscrie valorile anuale totale pentru perioada
rãmasã pânã la data estimativã a ultimei trageri comunicate
în Formularul nr. 1.
Suma cumulatã a tragerilor la data de 31 decembrie 1993:
se completeazã conform precizãrilor din prezentele norme
metodologice, cap. III pct. 7 alin. 5.
Rate de capital: se va completa informaþia necesarã procesului de monitorizare a datoriei externe, cu sumele exacte
la nivel de unitãþi ºi zecimale, dupã cum urmeazã:
a) Scadenþa: se vor completa datele calendaristice ºi
sumele exacte aferente primei rambursãri, celei de-a doua
ºi ultimei rambursãri.
b) Periodicitatea rambursãrilor: se va bifa una dintre variantele expuse în formular, iar în cazul lipsei periodicitãþii se
vor da explicaþii (de exemplu: creditul se ramburseazã integral, într-o singurã ratã, la data de.... etc.)
c) Situaþia cumulatã în anul curent: pentru prima raportare
se vor înscrie datele calendaristice ºi sumele exacte ale rambursãrilor efectuate în anul 1994 ºi ale celor efectuate în
anul 1995, pânã la data emiterii prezentelor norme metodologice. În cazul insuficienþei spaþiului rezervat în Formularul
nr. 1A), pentru prezentarea acestei informaþii, se va adãuga
la raportare o filã simplã format A4 pe care se va preciza:
”Continuare la Formularul nr. 1A) Ñ Situaþia cumulatã a rambursãrilor în anul curentÒ. Completarea acestei rubrici este
obligatorie la prima raportare.

FORMULARUL Nr. 1B)
SCADENÞARUL ESTIMATIV AL PLÃÞILOR DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE

Persoana juridicã rezidentã raportoare ...................................................................................................
Împrumutãtor/creditor ............................................................. Þara .................................................
Data semnãrii ........................................
Data estimativã a ultimei trageri ...........................................................................................................
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare .................................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ..............................................................................
Numãrul contractului de împrumut/credit .........................................................................................
(din Registrul datoriei externe private)
A. TIPUL DOBÂNZILOR ªI AL COMISIOANELOR

Dobânda (marcaþi cu X):
Ñ fixã
[ ]
rata (%):
Ñ variabilã [ ]
tipul:
rata 1(%):
rata 2(%):
rata 3(%):
Ñ flotantã [ ]
tipul:
marja

interval: Ñ prima datã:
interval: Ñ prima datã:
interval: Ñ prima datã:
(%):

Ñ ultima datã:
Ñ ultima datã:
Ñ ultima datã:

Atenþie! Pentru rata variabilã, noþiunea interval semnificã perioada de aplicabilitate a ratei respective.

Baza de calcul al dobânzii:

[ ] 360 de zile/an
[ ] nr. exact de zile/lunã
Comision de administrare (%): .................................
Comision de angajare (%): .......................................
Alte comisioane: .........................................................

[ ] 365 de zile/an
[ ] 30 de zile/lunã

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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B. SCADENÞAR

1. Plãþi de dobândã:
Atenþie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale).

a) Scadenþa:
Ñ prima platã:
Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................
Ñ a doua platã:
Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................
Ñ ultima platã:
Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................
b) Periodicitatea plãþilor:
[ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fãrã periodicitate (se dau explicaþii)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
c) Suma cumulatã a plãþilor de dobândã la data de 31 decembrie 1993: .................................
d)
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Situaþia cumulatã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

data: .................................
data: .................................
data: .................................
data: .................................

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

suma: .................................
suma: .................................
suma: .................................
suma: .................................

2. Plãþi de comisioane:
Atenþie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale).

a) Scadenþa:
Ñ prima platã:
Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................
Ñ a doua platã:
Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................
Ñ ultima platã:
Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................
b) Periodicitatea plãþilor:
[ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fãrã periodicitate (se dau explicaþii)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
c) Suma cumulatã a plãþilor de comisioane la data de 31 decembrie 1993: .....
d) Situaþia cumulatã în anul curent:
Ñ plata de comision în anul curent Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................
Ñ plata de comision în anul curent Ñ data: ................................. Ñ suma: .................................

F O R M U L A R U L Nr. 1B)

Modul de completare
Formularul nr. 1B): ”Scadenþarul estimativ al plãþilor de
Suma împrumutului/creditului: se completeazã suma
dobânzi ºi comisioaneÒ se întocmeºte ºi se raporteazã exactã, la nivel de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este preîmpreunã cu Formularul nr. 1, apoi ori de câte ori intervin vãzutã în contractul de împrumut/credit.
Numãrul contractului de împrumut/credit (din Registrul datomodificãri în scadenþarele dobânzilor ºi/sau comisioanelor,
precum ºi în orice alte elemente referitoare la acestea. riei externe private): se completeazã numãrul contractului de
Persoana juridicã rezidentã raportoare: se înscrie denumi- împrumut/credit din Registrul datoriei externe private,
rea completã a persoanei juridice rezidente care raporteazã comunicat beneficiarului de împrumut/credit pe copia de pe
Formularul nr. 1 primitã în urma autorizãrii împrumutului/creîmprumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãto- ditului.
rului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica
A. TIPUL DOBÂNZILOR ªI AL COMISIOANELOR: se vor comacest fapt, precum ºi numele bãncii conducãtoare (principale). pleta informaþiile referitoare la tipul ºi procentul dobânzilor
Þara: se va înscrie þara de reºedinþã a împrumutãtoru- ºi al comisioanelor practicate pentru împrumutul/creditul
lui/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulþi creditori raportat, astfel:
localizaþi în þãri diferite, se va înscrie cuvântul multiple. În
Ñ pentru tipul dobânzii, se va marca cu X tipul dobâncazul împrumuturilor de la organisme internaþionale se va zii aplicabile pentru împrumutul/creditul raportat ºi se vor comînscrie doar denumirea acestora.
pleta apoi informaþiile aferente tipului de dobândã aplicat
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat (conform explicaþiilor din menþiunea de mai jos).
contractul de împrumut/credit.
Menþiune:
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în contractul de împru* dobândã fixã: se aplicã acelaºi procent de dobândã
mut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în pe toatã durata creditului, procent menþionat, de obicei, în
contract se va trece data primei rambursãri.
contractul de împrumut/credit;
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare: se va înscrie
* dobândã variabilã: durata creditului se împarte în
numãrul de referinþã al contractului de împrumut/credit dat douã sau mai multe perioade (cel mai frecvent se utilizeazã
de instituþia creditoare, în cazul în care acest numãr existã împãrþirea în douã perioade Ñ cea de graþie ºi cea de ramºi este comunicat
bursare propriu-zisã), For
perioade
pentru care se
aplicã procente
Compression
bydebitorului.
CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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de dobândã diferite (de exemplu: pentru perioada de graþie
Ñ 2%, iar pentru perioada de rambursare Ñ 3%);
* dobândã flotantã: pe durata creditului se aplicã o
dobândã stabilitã pe pieþele internaþionale de capital
plus/minus o marjã procentualã (de exemplu: LIBOR
USD+1%).
Baza de calcul al dobânzii: se bifeazã componentele respective existente în formula de calcul al dobânzii aplicatã la
împrumutul/creditul raportat
Ñ pentru partea de comisioane se completeazã procentul în cazul comisioanelor de administrare sau de angajare,
iar în cazul altor tipuri de comisioane se va înscrie atât tipul,
cât ºi procentul.
B. SCADENÞAR:

Atât pentru plãþile de dobânzi cât ºi pentru cele de comisioane, informaþiile se vor completa astfel:
a) Scadenþa: se vor completa datele calendaristice ºi
sumele exacte aferente primei, celei de a doua ºi ultimei
plãþi de dobândã/comision.

b) Periodicitatea plãþilor: se va bifa una dintre variantele
expuse în formular, iar în cazul lipsei periodicitãþii se vor da
explicaþii.
c) Situaþia cumulatã în anul curent: pentru prima raportare
se vor înscrie datele calendaristice ºi sumele exacte ale plãþilor efectuate în anul 1994 ºi ale celor efectuate în anul 1995
pânã la data emiterii prezentelor norme metodologice. În cazul
insuficienþei spaþiului rezervat în Formularul nr. 1B), pentru
prezentarea acestei informaþii, se va adãuga la raportare o
filã simplã format A4 pe care se va preciza: ”Continuare la
Formularul nr. 1B) Ñ Situaþia cumulatã a rambursãrilor în
anul curentÒ. Completarea acestei rubrici este obligatorie la
prima raportare.
NOTÃ:
Informaþiile referitoare la plata comisioanelor se vor transmite atunci când este cazul, cu stipularea tipului de comision, a procentului ºi a sumei respective, în rubricile indicate.

FORMULARUL Nr. 2
SITUAÞIA ÎMPRUMUTULUI/CREDITULUI LA DATA DE ................................

Persoana juridicã rezidentã raportoare ...................................................................................................
Împrumutãtor/creditor ............................................................. Þara .................................................
Data semnãrii ........................................
Data estimativã a ultimei trageri ...........................................................................................................
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare .................................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ..............................................................................
Numãrul contractului de împrumut/credit .........................................................................................
(din Registrul datoriei externe private)
Datele calendaristice ale tranzacþiilor efectuate în perioada de raportare
Atenþie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale).

a) Trageri/utilizãri:
Data

Suma

Data

Suma

Data

Suma

b) Plãþi efectuate la scadenþã:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procentul

Data

Suma

c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefectuate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procentul

Data

Suma

d) Plãþi de arierate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procentul

Data

Suma
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FORMULARUL Nr. 2

Modul de completare
Formularul nr. 2: ”Situaþia împrumutului/creditului la data
de...Ò se întocmeºte ºi se raporteazã lunar, în maximum 10
zile de la încheierea lunii de raportare.
Persoana juridicã rezidentã raportoare: se înscrie denumirea completã a persoanei juridice rezidente care raporteazã
împrumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica
acest fapt, precum ºi numele bãncii conducãtoare (principale).
Þara: se va înscrie þara de reºedinþã a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulþi creditori
localizaþi în þãri diferite, se va înscrie cuvântul multiple. În
cazul împrumuturilor de la organisme internaþionale se va
înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat
contractul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în
contract se va trece data primei rambursãri.
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare: se va înscrie
numãrul de referinþã al contractului de împrumut/credit dat

de instituþia creditoare, în cazul în care acest numãr existã
ºi este comunicat debitorului.
Suma împrumutului/creditului: se completeazã suma
exactã, la nivel de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit.
Numãrul contractului de împrumut/credit (din Registrul datoriei externe private): se completeazã numãrul contractului de
împrumut/credit din Registrul datoriei externe private, comunicat
beneficiarului de împrumut/credit pe copia de pe Formularul
nr. 1 primitã în urma autorizãrii împrumutului/creditului.
a) Trageri/utilizãri: se completeazã data calendaristicã ºi
suma exactã pentru fiecare tragere în parte efectuatã în luna
de raportare.
b) Plãþi efectuate la scadenþã: se completeazã data calendaristicã ºi suma exactã pentru fiecare ratã de capital, platã
de dobândã sau comision, efectuatã în luna de raportare.
c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefectuate: se completeazã
data calendaristicã ºi suma exactã scadentã în luna de raportare, pentru fiecare platã de capital, de dobândã sau comision, neefectuatã la scadenþã.
d) Plãþi de arierate: se completeazã în cazul în care una
dintre plãþile raportate în lunile anterioare la lit. c) a fost efectuatã în luna de raportare.

FORMULARUL Nr. 2A)
[Se va utiliza în cazul în care pentru fiecare tragere existã câte o schemã de rambursare.]
SITUAÞIA ÎMPRUMUTULUI/CREDITULUI LA DATA DE ................................

Persoana juridicã rezidentã raportoare ...................................................................................................
Împrumutãtor/creditor ............................................................. Þara .................................................
Data semnãrii ........................................
Data estimativã a ultimei trageri ...........................................................................................................
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare .................................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ..............................................................................
Numãrul contractului de împrumut/credit .........................................................................................
(din Registrul datoriei externe private)
Datele calendaristice ale tranzacþiilor efectuate în perioada de raportare
Atenþie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale).

a) Tragere efectuatã: Ñ în sumã de: ......................
Ñ la data de: ........................
b) Plãþi efectuate la scadenþã:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procentul

Data

Suma

c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefectuate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procentul

Data

Suma

d) Plãþi de arierate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procentul

Data

Suma
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F O R M U L A R U L Nr. 2A)

Modul de completare
Formularul nr. 2A): ”Situaþia împrumutului/creditului la data
de...Ò se întocmeºte ºi se raporteazã lunar, în maximum
10 zile de la încheierea lunii de raportare, în cazul împrumuturilor/creditelor care au câte o schemã de amortizare pentru fiecare tragere în parte.
Persoana juridicã rezidentã raportoare: se înscrie denumirea completã a persoanei juridice rezidente care raporteazã
împrumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica
acest fapt, precum ºi numele bãncii conducãtoare (principale).
Þara: se va înscrie þara de reºedinþã a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulþi creditori
localizaþi în þãri diferite, se va înscrie cuvântul multiple. În
cazul împrumuturilor de la organisme internaþionale se va
înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat
contractul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data
estimativã a ultimei trageri prevãzutã în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în contract, se va trece data primei rambursãri.
Numãrul de referinþã al bãncii împrumutãtoare: se va înscrie
numãrul de referinþã al contractului de împrumut/credit dat

de instituþia creditoare, în cazul în care acest numãr existã
ºi este comunicat debitorului.
Suma împrumutului/creditului: se completeazã suma
exactã, la nivel de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit.
Numãrul contractului de împrumut/credit (din Registrul datoriei externe private): se completeazã numãrul contractului de
împrumut/credit din Registrul datoriei externe private, comunicat beneficiarului de împrumut/credit pe copia de pe
Formularul nr. 1 primitã în urma autorizãrii împrumutului/creditului.
a) Tragere efectuatã: se completeazã data calendaristicã
ºi suma exactã pentru tragerea la care se referã formularul
de raportare.
b) Plãþi efectuate la scadenþã: se completeazã data calendaristicã ºi suma exactã pentru fiecare ratã de capital, platã
de dobândã sau comision, efectuatã în luna de raportare.
c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefectuate: se completeazã
data calendaristicã ºi suma exactã scadentã în luna de raportare, pentru fiecare platã de capital, de dobândã sau comision, neefectuatã la scadenþã.
d) Plãþi de arierate: se completeazã în cazul în care una
dintre plãþile raportate în lunile anterioare la lit. c) a fost efectuatã în luna de raportare.
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