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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

O R D I N U L Nr. 320
din 16 februarie 1996
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, republicatã, ºi a prevederilor art. 6 din Normele metodologice de tipãrire, de stabilire a preþurilor ºi tarifelor, de
adaptare ºi utilizare a formularelor specifice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 1.801/1995,
având în vedere necesitatea actualizãrii modelelor ºi caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate în activitatea de stabilire, evidenþã, urmãrire, încasare ºi raportare a impozitelor ºi taxelor, potrivit modificãrilor intervenite în
legislaþia fiscalã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea modelelor urmãtoarelor
formulare tipizate, prevãzute în anexa nr. 1 a)*) la Ordinul
ministrului de stat, ministrul finanþelor, 1.801/1995:
1. Declaraþia lunarã pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici, cod 14.13.01.01;
2. Declaraþie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a;
3. T.V.A. Ñ Decont pe luna: ......................... anul: ........,
cod 14.13.01.02;
4. T.V.A. Ñ Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02;

5. Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99;
6. Cont de debite-încasãri, cod 14.13.08.99.
Modelele formularelor mai sus menþionate sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Se aprobã modificarea caracteristicilor, modul
de tipãrire, difuzare, utilizare ºi pãstrare, prevãzute în
anexa nr. 1 b)**) la Ordinul ministrului de stat, ministrul
finanþelor, nr. 1.801/1995, pentru urmãtoarele formulare:
1. Cerere de luare în evidenþã ca plãtitor de T.V.A.,
cod 14.13.04.02;

**) Anexa nr. 1 a) este publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995.
**) Anexa nr. 1 b) este publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis din 20 noiembrie 1995.
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2. Cerere de înregistrare ca plãtitor de T.V.A. prin
opþiune, cod 14.13.04.02/a;
3. Accize Ñ Decont pe luna: ...................... anul: ..........,
cod 14.13.01.03;
4. Accize Ñ Cerere de restituire pe luna: ........................
anul: .........., cod 14.13.03.03;
5. Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe clãdiri,
a impozitului pe terenuri ocupate de clãdiri ºi de alte
construcþii ºi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice,
cod 14.13.01.06;
6. Declaraþie/Situaþie nominalã privind stabilirea taxei
asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, cod
14.13.01.05;
7. Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe clãdiri
ºi a impozitului pe terenuri ocupate de clãdiri ºi alte
construcþii proprietatea contribuabililor persoane fizice,
cod 14.13.01.04/a;
8. Proces-verbal Ñ înºtiinþare de platã a impozitului pe
clãdiri ºi terenuri ocupate de clãdiri ºi alte construcþii, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale,
pentru persoane fizice ºi a primelor de asigurare prin efectul legii, cod 14.13.02.04;
9. Declaraþie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei ºi a
primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deþinute
de persoane fizice, cod 14.13.05.05/a;
10. Declaraþie pentru scoaterea din evidenþã a mijloacelor de transport, cod 14.13.06.05;
11. Proces-verbal de impunere nr. ....... Ñ înºtiinþare de
platã a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ......,
cod 14.13.02.09;
12. Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe veniturile
realizate din închirieri sau subînchirieri de clãdiri, camere
sau terenuri aparþinând persoanelor fizice, cod 14.13.01.08;
13. Proces-verbal Ñ înºtiinþare de platã a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) camere, clãdiri, terenuri,
cod 14.13.02.08;
14. Chitanþa fiscalã, cod 14.13.11.02;
15. Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99;
16. P r o c e s - v e r b a l d e v e r i f i c a r e g e s t i o n a r ã ,
cod 14.13.19.99;

17. Certificat de înregistrare fiscalã, cod 14.13.20.99;
18. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor ºi
taxelor pe anul ..........., cod 14.13.08.99/b;
19. Certificat de atestare fiscalã, cod 14.13.21.99;
20. Proces-verbal de contravenþie nr. ...............................,
cod 14.13.22.99;
21. Registru rol, cod 14.13.23.99;
22. Matricola privind evidenþa persoanelor fizice plãtitoare de impozit pe venituri din închirieri sau subînchirieri de clãdiri, camere mobilate sau nemobilate ºi
închirieri de terenuri situate în municipii, oraºe ºi alte
localitãþi, cod 14.13.26.08;
23. Registru de evidenþã (Matricola) a contribuabililor
supuºi impozitului pe veniturile populaþiei, cod 14.13.26.07;
24. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul
agricol ºi a primelor de asigurare, cod 14.13.26.09;
25. Matricola pentru evidenþa mijloacelor de transport
(autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe
apã) în proprietatea contribuabililor persoane juridice,
cod 14.13.26.05;
26. Matricola pentru evidenþa clãdirilor, a terenurilor ocupate de clãdiri ºi alte construcþii ºi a terenurilor proprietate
de stat aflate în administrarea sau folosinþa persoanelor
juridice, cod 14.13.26.04;
27. Matricola pentru evidenþa clãdirilor ºi terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.26.04/a;
28. Matricola pentru evidenþa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apã) în proprietatea contribuabililor persoane
fizice, cod 14.13.26.05/a;
29. Factura fiscalã, cod 14.13.27.02.
Caracteristicile, modul de tipãrire, difuzare, utilizare ºi
pãstrare pentru formularele de mai sus sunt prevãzute în
anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Direcþia de proceduri ºi metodologii fiscale,
Direcþia presã, relaþii cu publicul, protocol ºi administrativ,
Direcþia generalã organizare, resurse umane ºi servicii
generale, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat, precum ºi, dupã caz, direcþiile interesate din Ministerul Finanþelor vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

ANEXA Nr. 1

LISTA
formularelor tipizate care se modificã
1. Declaraþia lunarã pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici

cod 14.13.01.01;

2. Declaraþie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari

cod 14.13.01.01/a;

3. T.V.A. Ñ Decont pe luna: ......... anul: ........

cod 14.13.01.02;

4. T.V.A. Ñ Cerere de rambursare

cod 14.13.03.02;

5. Adresa de confirmare debite

cod 14.13.17.99;

6. Cont de debite-încasãri

cod 14.13.08.99.
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ANEXA Nr. 1/1

DECLARAÞIA LUNARÃ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICI
Pe perioada de la începutul anului pânã la .................................................
Denumirea contribuabilului ........................, codul fiscal ..............................,
str. ....................................., nr. ......., localitatea ..........................................,
judeþul (sectorul) .............................., codul poºtal ........................................
Ñ lei Ñ

Veniturile din exploatare

01 __________

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare
(inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)

02 __________

Profitul (pierderi) din exploatare (rd. 01Ðrd. 02)
Veniturile financiare
Cheltuielile financiare

03 __________
04 __________
05 __________

Profitul (pierderi) financiar (rd. 04Ðrd. 05)
Veniturile excepþionale
Cheltuielile excepþionale

06 __________
07 __________
08 __________

Profitul (pierderi) excepþional (rd. 07Ðrd. 08)

09 __________

Profitul aferent facturilor neîncasate, existent
la 31.12.1994, calculat prin înmulþirea valorii
facturilor neîncasate cu coeficientul mediu
de rentabilitate ”KÒ, înscrise în anexa nr. 2
la Precizãrile Ministerului Finanþelor
nr. 13.295/1994. Acest profit se distribuie
în proporþie de 1/3 pe primele 3 luni ale
anului 1995

10 __________

Profitul (pierderi) total (rd. 03 + rd. 06 +
+ rd. 09 + rd. 10)

11 __________

Deduceri:
Dividendele primite de la o altã persoanã
juridicã românã

12 __________

Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rãmase
nedeductibile în anii anteriori

13 __________

Amortizarea sumelor care depãºesc cota de
reparaþii de 5%, care au fost adãugate la
valoarea mijloacelor fixe reparate

14 __________

Sumele utilizate pentru constituirea sau
majorarea fondului de rezervã în limita
a 5% din profitul contabil anual, pânã când
acesta va atinge 20% din capitalul social,
inclusiv veniturile din provizioanele pentru
care nu s-a admis deducerea

15 __________

Sumele utilizate pentru constituirea sau
majorarea rezervei create de societãþi
bancare în limita a 2% din soldul creditelor
acordate ºi a fondului de rezervã în
limitele prevãzute de Legea nr. 33/1991
privind activitatea bancarã

16 __________

Sumele utilizate pentru constituirea sau
majorarea rezervelor tehnice ale societãþilor
de asigurare ºi reasigurare, conform
dispoziþiilor legale în materie

17 __________

Formular M.F. cod 14.13.01.01
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Total deduceri:
(rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 +
+ rd. 17)

18 __________

Profitul (pierderi)
(rd. 11 Ð rd. 18)

19 __________

Cheltuieli nedeductibile:
Impozitul pe profitul din orice sursã, românã
ºi strãinã, din care:

20 __________

Impozitul pe venitul realizat în strãinãtate

21 __________

Amenzi ºi penalitãþi

22 __________

Cheltuielile ocazionate de mese, cadouri,
distracþii ºi altele asemenea, pentru acþiuni
de protocol, reclamã ºi publicitate, care
depãºesc limitele prevãzute de lege

23 __________

Sumele utilizate pentru constituirea sau
majorarea provizioanelor, a rezervelor,
peste limitele prevãzute de Ordonanþa
Guvernului nr. 70/1994

24 __________

Cheltuielile de sponsorizare ce depãºesc
limita stabilitã de Legea nr. 32/1994

25 __________

Cheltuielile cu dobânzile care depãºesc
suma veniturilor din dobânzi plus 20%
din celelalte venituri (nu se aplicã
societãþilor bancare ºi anumitor instituþii
financiare)

26 __________

Cheltuielile cu reparaþiile care depãºesc 5%
din valoarea rãmasã a mijloacelor fixe de la
începutul anului

27 __________

Pierderile din surse externe, calculate pe
fiecare sursã de venit

28 __________

Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere
fiscal

29 __________

Total cheltuieli nedeductibile
(rd. 20 + rd. 22 pânã la rd. 29)

30 __________

Profitul impozabil (pierderi) înainte
de reportarea pierderii
(rd. 19 + rd. 30)

31 __________

Pierderile de recuperat din anii precedenþi

32 __________

Profitul impozabil (pierderi)
(rd. 31 Ð rd. 32)

33 __________

Impozitul pe profit
* Contribuabilii ale cãror venituri se impun
cu cota normalã
(rd. 33 x 38%)

34 __________

* Contribuabilii care obþin venituri din jocuri
de noroc, baruri ºi cluburi de noapte
(rd. 33 x 38%) + (rd. 33 x k x 22%)
k = ponderea veniturilor realizate din aceste
activitãþi în volumul total al veniturilor

34 __________
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* Contribuabilii ale cãror venituri din activitãþile
agricole sunt egale sau depãºesc 80% din
veniturile totale (rd. 33 x 25%)
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34 __________

Creditul fiscal, din care:

35 __________

Creditul fiscal extern

36 __________

Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire,
conform art. 31 din Ordonanþa Guvernului
nr. 70/1994
Reducere pentru modernizarea tehnologiei
de fabricaþie, extinderea activitãþii în scopul
obþinerii de profituri suplimentare ºi protecþia
mediului înconjurãtor

37 __________

38 __________

Total credit fiscal
(rd. 35 + rd. 38)

39 __________

Impozitul pe profit datorat
(rd. 34 Ð rd. 39)
* Dacã rezultatul este zero sau mai puþin,
înscrieþi 0
Impozitul pe profit pe anul curent, plãtit
cumulat de la începutul anului fiscal

40 __________
41 __________

Impozitul pe profit de platã
(rd. 40 Ð rd. 41)

42 __________

Impozitul pe profit, plãtit în plus
(rd. 41 Ð rd. 40)

43 __________

DOCUMENT DE PLATÃ
Felul
documentului

Numãrul

Data

Suma

Sub penalitãþile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar cã am examinat aceastã
declaraþie, inclusiv anexele însoþitoare, ºi, în conformitate cu informaþiile furnizate, o declar corectã
ºi completã.
Numele ......................................... Prenumele ...................................... Data .............................
Funcþia ..................................................................
(director general sau altã persoanã autorizatã)

Semnãtura ........................................
ºi ºtampila
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ANEXA Nr. 1/2

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANÞELOR
DECLARAÞIE PENTRU IMPOZITUL
PE PROFIT PENTRU CONTRIBUABILII MARI
Pentru anul calendaristic ...................... sau pentru un an fiscal mai mic, care începe la data
de .................................................... ºi se sfârºeºte la data de ..........................................
Denumirea contribuabilului ............................................................................................
Codul fiscal ...................................
Adresa ........................................................................., localitatea .............................................,
(str., nr.)

judeþul/sectorul.............................................., codul poºtal ...................................

Rândul

Patrimoniul net Ñ Soldul de la sfârºitul anului (din anexa
nr. 2, rd. 15, coloana 2)

01

Patrimoniul net Ñ Soldul de la începutul anului (din anexa
nr. 2, rd. 15, coloana 1)

02

Numai pentru anul 1995, înscrieþi profitul impozabil corespunzãtor facturilor neîncasate la sfârºitul anului 1994 Ñ Precizãrile
M.F. nr. 13.295/1994 (anexa nr. 2, rd. 05 x rd. 03 / rd. 01)

03

Scãdeþi rd. 03 din rd. 02

04

Indicele de inflaþie pentru întregul an fiscal

05

Înmulþiþi rd. 05 cu rd. 04

06

Scãdeþi rd. 06 din rd. 01

07

Contribuþiile fãcute la capitalul social în timpul anului

08

Dividendele primite de o persoanã juridicã românã de la altã
persoanã juridicã românã

09

Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rãmase nedeductibile în
anul anterior

10

Sumele adãugate la fondul de rezervã, dar numai în limita
a 5% din profitul contabil anual, pânã când acesta va
atinge 20% din capitalul social

11

Actualizarea la inflaþie pentru rd. 08 pânã la rd. 11

12

Sumele pentru completarea, în limitele dispoziþiilor legale
în vigoare, a provizioanelor deductibile la calculul impozitului
pe profit

13

Adunaþi rd. 08 pânã la rd. 13

14

Scãdeþi rd. 14 din rd. 07

15

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
Impozitul pe veniturile ºi profiturile din surse strãine

16

Amenzi ºi penalitãþi

17

Cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distracþii ºi altele
asemenea, pentru acþiuni de protocol, reclamã ºi publicitate,
care depãºesc limita prevãzutã de legea bugetarã anualã

18

Formular M.F. cod 14.13.01.01/a

Suma
Ñ lei Ñ
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Rândul

Sumele declarate în evidenþa contribuabilului, angajate în
constituirea sau majorarea rezervelor ºi provizioanelor peste
limita legalã (cu excepþia celor create de societãþi bancare
în limita a 2% din soldul creditelor acordate ºi a fondului
de rezervã, potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea
bancarã, a rezervelor tehnice ale societãþilor de asigurare
ºi a fondului de rezervã în limita a 5% din profitul contabil
anual, pânã când acesta atinge 20% din capitalul social)

19

Cheltuielile de sponsorizare peste limita prevãzutã în Legea
nr. 32/1994

20

Cheltuielile cu dobânzile care depãºesc suma veniturilor din
dobânzi plus 20% din alte venituri (nu se aplicã societãþilor
bancare ºi instituþiilor financiare)

21

Pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursã de venit

22

Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal

23

Actualizarea la inflaþie pentru rd. 16 pânã la rd. 23

24

Adunaþi rd. 16 pânã la rd. 24

25

DISTRIBUÞII PENTRU PROPRIETARI
Distribuþiile plãtite proprietarilor

26

Actualizarea la inflaþie pentru rd. 26

27

Adunaþi rd. 26 cu rd. 27

28

Profitul impozabil (sau pierderile) înainte de reportarea
pierderilor (adunaþi rd. 15, 25 ºi 28)

29

Pierderea reportatã din 5 ani fiscali precedenþi

30

Actualizarea la inflaþie pentru rd. 30

31

Adunaþi rd. 30 ºi rd. 31

32

Profitul impozabil (pierderi) (scãdeþi rd. 32 din rd. 29)

33

Impozitul pe profit intermediar. Înmulþiþi rd. 33 cu 38%,
cu excepþia urmãtoarelor cazuri:
Ð contribuabilii avizaþi ºi atestaþi de Ministerul Finanþelor,
în condiþiile legii, care obþin venituri ºi în domeniul jocurilor
de noroc, precum ºi cei care obþin venituri din activitatea
barurilor de noapte ºi a cluburilor de noapte
(rd. 33 x 38%)+(rd. 33 x k x 22%), unde:
k = ponderea veniturilor realizate din aceste activitãþi
în volumul total al veniturilor;
Ð persoanele juridice strãine, al cãror profit a fost obþinut
printr-un sediu permanent în România, înmulþesc rd. 33
cu 44,2%;

34

Ð contribuabilii ale cãror venituri din activitãþi agricole sunt
egale sau depãºesc 80% din totalul veniturilor înmulþesc
rd. 33 cu 25%
Creditul fiscal extern

35

Impozitul pe profit înainte de actualizarea la inflaþie
(scãdeþi rd. 35 din rd. 34)

36

Reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe profit,
conform dispoziþiilor legale

37

7
Suma
Ñ lei Ñ
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Rândul

Impozitul pe profit diminuat cu reducerile sau scutirile
(scãdeþi rd. 37 din rd. 36)
Actualizarea la inflaþie pentru rd. 38 pentru perioada
1 ianuarie a anului urmãtor pânã la 15 mai a
aceluiaºi an

Suma
Ñ lei Ñ

38

39

Impozitul pe profit (adunaþi rd. 38 ºi rd. 39)

40

Plãþi anticipate ale impozitului pe profit pentru acest an

41

Actualizarea la inflaþie pentru rd. 41

42

Plãþi totale (adunaþi rd. 41 ºi rd. 42)

43

Impozitul datorat (dacã suma de la rd. 43 este mai micã
decât cea de la rd. 40, scãdeþi rd. 43 din rd. 40)

44

Sume plãtite în plus (dacã suma de la rd. 43 este mai
mare decât cea de la rd. 40, scãdeþi rd. 40 din rd. 43)

45

Urmãtoarele 12 plãþi lunare anticipate, calculate numai în
scop informativ (înmulþiþi rd. 38 cu 1/12; aceastã sumã
se actualizeazã la inflaþie, lunã de lunã)

46

DOCUMENT DE PLATÃ
Felul
documentului

Numãrul

Data

Suma

Sub penalitãþile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar cã am examinat aceastã
declaraþie, inclusiv anexele însoþitoare, ºi, în conformitate cu informaþiile furnizate, o declar corectã
ºi completã.
Numele ......................................... Prenumele ...................................... Data .............................

Funcþia ..................................................................
(director general sau altã persoanã autorizatã)

Semnãtura ........................................
ºi ºtampila
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ANEXA Nr. 1
la declaraþie
AMORTIZAREA FISCALÃ

Atenþie!
Pentru activele din grupele de la 1 la 5 de mai jos, aceastã anexã reprezintã numai un
sumar al amortizãrii fiscale. Trebuie sã þineþi o evidenþã separatã a amortizãrii fiscale pentru fiecare grupã a activelor incluse în grupele de la 1 la 5. Amortizarea pe fiecare activ din grupa 6 se
calculeazã separat. Dacã existã mai mult de un activ în grupa 6, contribuabilul va înregistra suma
totalã.

Grupa de mijloace fixe

Rândul

Sold la 01.01.199...

01

Actualizare la inflaþie
pentru rd. 01

02

Amortizarea calculatã
la rd. 01 + rd. 02

03

Intrãri de mijloace fixe

04

Actualizare la inflaþie
pentru rd. 04

05

Amortizarea pentru
mijloacele fixe intrate,
calculatã la rd. 04 +
+ rd. 05

06

Ieºiri de mijloace fixe

07

Actualizare la inflaþie
pentru rd. 07

08

Amortizarea pentru
mijloacele fixe ieºite,
calculatã la rd. 07 +
+ rd. 08

09

Adunaþi rândurile [(rd. 01 +
+ rd. 02 + rd. 04 + rd.
05)Ð(rd. 07 + rd. 08)]

10

Adunaþi rd. 03 + rd. 06 Ð
Ð rd. 09

11

Diferenþe înregistrate din
înstrãinarea mijloacelor
fixe, care depãºesc
soldul grupei

12

Soldul grupelor mai mici
de 200.000 lei

13

Sold la 31.12.199...
(rd. 10 Ð rd. 11 +
+ rd. 12 Ð rd. 13)

14

1

2

3

4

5

6

40%

17%

10%

7%

4,5%

2%

10
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ANEXA Nr. 2
la declaraþie
BILANÞ FISCAL

Încheiat la.........
Ð lei Ð
Explicaþii

Nr. rând

Soldul
la începutul anului

Soldul
la sfârºitul anului

A

B

1

2

ACTIV:

Imobilizãri necorporale

01

Imobilizãri corporale

02

Imobilizãri financiare

03

Stocuri

04

Alte active circulante Ñ TOTAL,
din care:

05

Ñ Creanþe

06

Ñ Titluri de plasament

07

Ñ Disponibil

08

Conturi de regularizare ºi asimilate,
exclusiv diferenþe de conversie

09

Prime privind rambursarea
obligaþiunilor

10

TOTAL ACTIV (rd. 01 + rd. 02 +
+ rd. 03 + rd. 04 + rd. 05)

11

OBLIGAÞII (rd. 13 + rd. 14)

12

Ñ Datorii

13

Ñ Conturi de regularizare ºi asimilate,
exclusiv diferenþe de conversie

14

PATRIMONIU NET (rd. 11 Ð rd. 12)

15
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ANEXA Nr. 1/3

TAXA PE VALOAREA ADÃUGATÃ

ROMÂNIA

DECONT PE LUNA:

M.F.

ANUL:

MINISTERUL
FINANÞELOR

CODUL FISCAL AL PLÃTITORULUI DE T.V.A.:
DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ...............................................................................................
LOCALITATEA ..............................................................., str. ........................................ nr. ...........,
judeþul (sectorul) ......................................................., codul poºtal ....................... tel./fax .................
OPERAÞIUNI REALIZATE (ÎN LEI, FÃRÃ ZECIMALE)

I

E

ª

I

R

Operaþiuni impozabile
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valoarea

Vânzãri în þarã
Vânzãri în þarã
Importuri cu certificat de amânare
Regularizãri
TOTAL T.V.A. COLECTAT [(1)+(2)+(3)+(4)]
Alte operaþiuni
Export
Scutite cu drept de deducere
Scutite fãrã drept de deducere
TOTAL IEªIRI [(1)+(2)+(4)+(6)+(7)+(8)]

Cota

T.V.A.

18%
9%
X%
X%

10 PRO RATA

%
I

N

T

R

Operaþiuni impozabile
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I

Ã

R

I

Valoarea

Cumpãrãri pentru nevoile agentului economic
Cumpãrãri pentru nevoile agentului economic
Importuri cu certificat de amânare
T.V.A. DEDUCTIBILÃ [(11)+(12)+(13)]
T.V.A. DE DEDUS [(14)+(10)/100]
Cumpãrãri de hârtie de ziar
Regularizãri
Cumpãrãri scutite de T.V.A.
T.V.A. DE ÎNCASAT [Sold din luna precedentã]
TOTAL T.V.A. DE DEDUS [(15)+(16)+(17)+(19)]
TOTAL INTRÃRI [(11)+(12)+(13)+(16)+(17)+(18)]

Cota

T.V.A.

18%
9%
X%

X%
X%
X%

X

22 SUMA DE PLATÃ [(5)Ð(20)]
23 SUMA DE RAMBURSAT [(20)Ð(5)]
D O C U M E N T E
TIPUL*)

[ ]1 [ ]2 [ ]3
[ ]1 [ ]2 [ ]3
[ ]1 [ ]2 [ ]3
[ ]1 [ ]2 [ ]3

NUMÃR

D E
DATA

P L A T Ã

Organul fiscal .............................. Codul ..............

SUMA

Numãrul de înregistrare ........................................
Data depunerii (ZZ/LL/AA) ............./ ............./ .......
Primit .......................................................................
Amenda pentru nedepunere în termen ....................

DECLAR CÃ INFORMAÞIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE
Numele ...........................................................................
Funcþia .......................................................................
Prenumele ......................................................................
Semnãtura ºi ºtampila ..............................................
*) Tipul documentului de platã: 1 Ñ chitanþã C.E.C.; 2 Ñ cec cu limitã de sumã; 3 Ñ ordin de platã.
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Instrucþiuni de completare a decontului de T.V.A.

Decontul se va completa în 2 exemplare:
Ñ originalul rãmâne la organul fiscal unde a fost luat în evidenþã ca plãtitor de T.V.A.;
Ñ copia cu confirmarea de primire rãmâne la plãtitor.

Ieºiri
Rândurile 1 ºi 2 Ñ Se vor prelua lunar totalul col. 10, 11, 12 ºi 13 din Jurnalul pentru
vânzãri, precum ºi operaþiunile asimilate livrãrilor (conform art. 2.2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992, republicatã), centralizate în borderoul pentru operaþiuni asimilate.
Rândul 3 Ñ Se va prelua totalul din rd. 13 din decont.
Rândul 6 Ñ Se vor înscrie operaþiunile de export înregistrate în col. 9 din Jurnalul pentru
vânzãri numai pe baza documentelor prevãzute în normele aprobate

prin Hotãrârea Guvernului

nr. 809/1995.
Rândul 7 Ñ Se vor evidenþia operaþiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în col. 7 din
Jurnalul pentru vânzãri.
Rândul 8 Ñ Se vor evidenþia operaþiunile scutite fãrã drept de deducere, înscrise în col. 8
din Jurnalul pentru vânzãri.
Rândul 10 Ñ Pro rata se va calcula potrivit prevederilor Deciziei nr. 6/1995 a Comisiei
centrale pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte.

Intrãri
Rândurile 11 ºi 12 Ñ Se va prelua lunar totalul col. 7, 8, 9 ºi 10 din Jurnalul pentru
cumpãrãri.
Rândul 13 Ñ Se va prelua lunar totalul col. 11 ºi 12 din Jurnalul pentru cumpãrãri.
Rândul 16 Ñ Se va înscrie contravaloarea hârtiei de ziar, cumpãratã în vederea editãrii,
tipãririi ºi vânzãrii de ziare.
Rândul 18 Ñ Se va prelua totalul col. 6 din Jurnalul pentru cumpãrãri, reprezentând bunurile
ºi serviciile achiziþionate de la neplãtitorii de T.V.A., precum ºi cele care nu au legãturã directã cu
activitatea agentului economic.
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ANEXA Nr. 1/4

ROMÂNIA
TAXA

M.F.

PE

VALOAREA

ADÃUGATÃ

CERERE DE RAMBURSARE

MINISTERUL
FINANÞELOR

(SE DEPUNE PENTRU SUME CE DEPÃªESC 1.000.000 LEI)

CODUL FISCAL AL PLÃTITORULUI DE T.V.A.
DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC .....................................................................................
LOCALITATEA ................................................, str. ............................................, nr. ...............,
judeþul (sectorul) ....................................., codul poºtal .............................tel./fax ....................
I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT:

SUME

Luna:
1. Plãtitori care au realizat atât livrãri la intern cât ºi la export:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Total operaþiuni impozabile realizate [(9)-(8) din decont]
T.V.A. de dedus [(15)+(16)+(17) din decont]
Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1)x100]
Operaþiuni de export [(6) din decont]
T.V.A. aferentã exportului [(1.4)x(1.3)/100]

%

.

%

.

2. Plãtitori care au realizat exclusiv livrãri la export:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Total intrãri [(21) din decont]
T.V.A. de dedus [(15)+(16)+(17) din decont]
Ponderea T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1)x100]
Operaþiuni de export [(6) din decont]
T.V.A. aferentã exportului [(2.4)x(2.3)/100]*)

II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITÃÞI SPECIFICE:
Luna:
Se va depune de unitãþile care au drept de rambursare lunarã.
Se va înscrie suma de rambursat din decont (23).
III. RAMBURSARE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE:
Lunile:
Se va depune de unitãþile care pe o perioadã de 3 luni consecutiv au raportat sume de rambursat.
Se va înscrie suma de rambursat din decontul lunii a 3-a (23).
IV. SOLICIT RAMBURSAREA:
În contul nr. ................................................. deschis la .............................................................
Numele ........................................................ Funcþia ....................................................................
Prenumele ................................................... Semnãtura ºi ºtampila ..........................................
CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL
Se aprobã rambursarea pentru suma de
Nu se aprobã rambursarea sumei de
Suma de reportat în decontul lunii urmãtoare
NUMELE PERSOANEI CARE APROBÃ RAMBURSAREA ...............................
Funcþia ................... Semnãtura .................... Data (ZZ/LL/AA) ......../....../........

ORGANUL FISCAL ............ CODUL.....
NUMÃRUL DE ÎNREGISTRARE ............
DATA DEPUNERII (ZZ/LL/AA) ..../...../.....
PRIMIT ....................................................

*) Suma de rambursat se determinã potrivit prevederilor Deciziei nr. 5/1995 a preºedintelui Comisiei centrale
pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 96 din 19 mai 1995.
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ANEXA Nr. 1/5

MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR
PUBLICE ªI CONTROLULUI FINANCIAR
DE STAT A JUDEÞULUI ...........................
UNITATEA FISCALÃ
Nr ................/...............

Cãtre
...............................................................................
ADRESÃ DE CONFIRMARE DEBITE
...............................................................................
...............................................................................

La adresa dvs. nr. ........................... din .............................. 19...............
vã confirmãm primirea debitului în sumã de lei ...................... (...................
se va scrie

...........................), reprezentând .......................................................................,
ºi în litere

privind pe .........................................................................................................,
din ................................................................, str. ............................. nr. .........,
bloc ................................, sc. .................., et. ..................., ap. .....................,
fãcându-vã cunoscut cã debitul sus-menþionat a fost înregistrat pe
borderoul de debit nr. ................. din ..................... 19......... ºi s-a întocmit
înºtiinþarea de platã nr. ............... din ...................... 19...............

Conducãtorul unitãþii,

M.F. cod 14.13.17.99
Tipãrit la R.A. ”Imprimeria NaþionalãÒ

Contabil,

Format A5/t1
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ANEXA Nr. 1/6

MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR
PUBLICE ªI CONTROLULUI FINANCIAR
DE STAT A JUDEÞULUI ...........................
UNITATEA FISCALÃ ..................................

CONT DE DEBITE-ÎNCASÃRI
Cãtre.......................

Ñ BUGETE LOCALE Ñ

în perioada ianuarie Ð .............................. anul 199 ...............

Ñ mii lei Ñ

Încasãri de la începutul
Din
anului din:
col. 6
Fãrã
TOTAL
încasãri
debit ÎNCASÃRI
în
Curent Rãmãºiþã Curent Rãmãºiþã (inclusiv
numerar
majorãri)
Debitul

Codul

Denumirea venitului

Cod
rând

A

B

C

01.02 Impozitul pe profit*)
03.02.01 Impozitul pe veniturile liber-profesioniºtilor, meseriaºilor ºi ale
altor persoane fizice independente ºi asociaþii familiale
03.02.02 Impozitul pe clãdiri ºi terenuri
de la persoane fizice
03.02.03 Taxe asupra mijloacelor de
transport deþinute de persoane
fizice
03.02.04 Taxe de timbru asupra succesiunilor ºi alte taxe de timbru
de la populaþie
03.02.30 Alte impozite ºi taxe de la
populaþie
04.02 Taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
05.02 Impozitul pe clãdiri ºi terenuri
de la persoane juridice
06.02 Taxa asupra mijloacelor de
transport deþinute de persoane
juridice
07.02 Impozitul pe venitul agricol
08.02.01 Impozitul pe veniturile realizate
de persoanele fizice ºi juridice
nerezidente
08.02.30 Alte încasãri din impozite directe
17.02.30 Alte încasãri din impozite
indirecte
21.02.30 Alte venituri de la instituþii
publice
22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputaþii ºi
despãgubiri
22.02.03 Venituri din amenzile aplicate
potrivit dispoziþiilor legale
22.02.07 Venituri din concesiuni**)
TOTAL DE CONTROL
(rd. 01 la rd. 17 inclusiv)
5011 Prime de asigurare agricolã Ð
cetãþeni
5012 Prime de asigurare clãdiri
urbane
5013 Prime de asigurare de rãspundere civilã pentru pagubele
produse de accidente auto

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

**) De la regiile autonome de subordonare localã.
**) Administrate de organele locale ºi de instituþiile publice subordonate acestora.
M.F. cod 14.13.08.99
Tipãrit la R.A. ”Imprimeria NaþionalãÒ

Format A4/t2
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Codul

Denumirea venitului

Cod rând

Total încasãri

Din col.6
încasãri în
numerar

A

B

C

6

7

15.02
17.02.01
17.02.02
20.02
21.02.06

21.02.11
22.02.05
22.02.30
30.02.01
30.02.03

Impozitul pe spectacole
Taxe de timbru de la persoane juridice
Majorãri ºi penalitãþi de întârziere pentru
venituri nevãrsate la termen***)
Vãrsãminte din profitul net al regiilor
autonome*)
Taxe pentru examinarea conducãtorilor
de autovehicule, eliberarea permiselor
de conducere ºi alte venituri privind circulaþia pe drumurile publice
Vãrsãmintele din disponibilitãþile instituþiilor
publice ºi activitãþilor autofinanþate
Restituiri de fonduri din finanþarea bugetarã a anilor precedenþi
Încasãri din alte surse
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituþiilor publice**)
Venituri din vânzarea locuinþelor construite
din fondurile statului

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

***) De la regiile autonome de subordonare localã.
***) Administrate de organele locale ºi de instituþiile publice subordonate acestora.
***) Se referã la majorãrile de întârziere care, potrivit reglementãrilor legale, nu se înregistreazã în acelaºi cont
în care se evidenþiazã venitul care le-a generat.

Conducãtorul unitãþii financiare,

ANEXA Nr. 2

1. Cerere de luare în evidenþã ca plãtitor de T.V.A.
1. Denumire: Cerere de luare în evidenþã ca plãtitor de
T.V.A.
2. Cod: 14.13.04.02
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: blocuri a 100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: înregistrarea în evidenþa organului
fiscal, ca plãtitor de T.V.A.
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil
8. Circulã: Ñ 1 exemplar Ñ la organul fiscal
Ñ 1 exemplar Ñ la plãtitor
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului.
2. Cerere de înregistrare ca plãtitor de taxã
pe valoarea adãugatã prin opþiune
1. Denumire: Cerere de înregistrare ca plãtitor de taxã
pe valoarea adãugatã prin opþiune
2. Cod: 14.13.04.02/a
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: blocuri a 100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit

6. Se utilizeazã la: înregistrarea în evidenþa organului
fiscal, ca plãtitor de T.V.A., prin opþiune
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil
8. Circulã: Ñ 1 exemplar Ñ la organul fiscal
Ñ 1 exemplar Ñ la plãtitor
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului.
3. Accize-Decont pe luna: ................. anul: ................
1. Denumire: Accize-Decont pe luna: .............................
anul: ................
2. Cod: 14.13.01.03
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: cuantificarea veniturilor încasate din
accize
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: agentul economic
8. Circulã: Ñ 1 exemplar Ñ de la agentul economic la
unitatea fiscalã teritorialã
Ñ 1 exemplar Ñ la agentul economic
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã teritorialã.
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4. Accize-Cerere de restituire pe
luna: .................... anul: ..........
1. Denumire: Accize-Cerere de restituire pe luna:
.................... anul: ..........
2. Cod: 14.13.03.03
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: cuantificarea accizelor plãtite, care,
potrivit legii, se cuvin a fi restituite agentului economic
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: agentul economic
8. Circulã: Ñ 1 exemplar Ñ de la agentul economic la
unitatea fiscalã teritorialã
Ñ 1 exemplar Ñ la agentul economic
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã teritorialã.
5. Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe clãdiri,
a impozitului pe terenuri ocupate de clãdiri ºi de alte
construcþii ºi a taxei pentru folosirea terenului proprietate
de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice
1. Denumire: Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe
clãdiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clãdiri ºi de
alte construcþii ºi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice
2. Cod: 14.13.01.06
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: declararea ºi stabilirea impozitului pe
clãdiri ºi pe terenuri, precum ºi a taxei pentru folosirea
terenului proprietate de stat de cãtre persoanele juridice
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabilii Ñ persoane juridice
8. Circulã: Ð 1 exemplar Ð la unitatea fiscalã
Ð 1 exemplar Ð la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
6. Declaraþie/Situaþia nominalã privind stabilirea taxei
asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice
1. Denumire: Declaraþie/Situaþia nominalã privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor
juridice
2. Cod: 14.13.01.05
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: declararea mijloacelor de transport,
precum ºi stabilirea taxei datorate pentru acestea de cãtre
contribuabili, persoane juridice
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: contribuabilul, persoanã juridicã
8. Circulã: la unitatea fiscalã
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
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7. Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe clãdiri
ºi a impozitului pe terenuri ocupate de clãdiri
ºi alte construcþii proprietatea contribuabililor,
persoane fizice
1. Denumire: Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe
clãdiri ºi a impozitului pe terenuri ocupate de clãdiri ºi alte
construcþii proprietatea contribuabililor, persoane fizice
2. Cod: 14.13.01.04/a
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: declararea de cãtre contribuabili,
persoane fizice, a datelor necesare pentru stabilirea impozitului pe clãdiri ºi pe terenuri
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil
8. Circulã: Ð 1 exemplar Ð la unitatea fiscalã
Ð 1 exemplar Ð la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
8. Proces-verbal Ñ Înºtiinþare de platã a impozitului
pe clãdiri ºi terenuri ocupate de clãdiri ºi alte construcþii
conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele
locale, pentru persoane fizice, ºi a primelor de asigurare
prin efectul legii
1. Denumire: Proces-verbal Ñ Înºtiinþare de platã a
impozitului pe clãdiri ºi terenuri ocupate de clãdiri ºi alte
construcþii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi
taxele locale, pentru persoane fizice, ºi a primelor de asigurare prin efectul legii
2. Cod: 14.13.02.04
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: stabilirea impozitului pe clãdirile ºi
terenurile aparþinând persoanelor fizice, a primelor de asigurare prin efectul legii, precum ºi la înºtiinþarea acestora
privind sumele de platã
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul fiscal
8. Circulã: Ð 1 exemplar Ð la contribuabil
Ð 1 exemplar Ð la unitatea fiscalã
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
9. Declaraþie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei
ºi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport
deþinute de persoane fizice
1. Denumire: Declaraþie/Proces-verbal pentru stabilirea
taxei ºi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deþinute de persoane fizice
2. Cod: 14.13.05.05/a
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
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5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: declararea mijloacelor de transport
7. Se întocmeºte în: declaraþia Ð 1 exemplar
procesul-verbal Ð 2 exemplare
de: declaraþia Ð contribuabilul, persoanã
fizicã
procesul-verbal Ð organul fiscal
8. Circulã: Ñ declaraþia: la unitatea fiscalã
Ð procesul-verbal Ð exemplarul 1 Ð la contribuabil
Ð exemplarul 2 Ð la dosaÐ rul fiscal al contribuabilului
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
10. Declaraþie pentru scoaterea din evidenþã
a mijloacelor de transport
1. Denumire: Declaraþie pentru scoaterea din evidenþã a
mijloacelor de transport
2. Cod: 14.13.06.05
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în blocuri a
100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: scoaterea din evidenþele fiscale a
mijlocului de transport ºi comunicare cãtre unitãþile fiscale
ºi contribuabili
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: contribuabil
8. Circulã: la unitatea fiscalã
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului
Atenþie la tipãrire:
Ð se va respecta exact forma prezentatã
faþã-verso
Ð cele douã comunicãri cãtre organul fiscal ºi contribuabil se întocmesc în copie
de cãtre organul fiscal.
11. Proces-verbal de impunere nr. ........ Ð Înºtiinþare
de platã a impozitului pe venitul agricol realizat
pe anul ....
1. Denumire: Proces-verbal de impunere nr....... Ð
Înºtiinþare de platã a impozitului pe venitul agricol realizat
pe anul ....
2. Cod: 14.13.02.09
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: blocuri a 100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: calculul impozitului pe venitul agricol
datorat, pe baza datelor din declaraþie
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul fiscal
8. Circulã: la unitatea fiscalã
9. Se arhiveazã: originalul Ð la contribuabil.
copia Ð la dosarul fiscal al contribuabilului.
12. Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe veniturile
realizate din închirieri sau subînchirieri de clãdiri, camere
sau terenuri aparþinând persoanelor fizice

1. Denumire: Declaraþie pentru stabilirea impozitului pe
veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clãdiri,
camere sau terenuri aparþinând persoanelor fizice
2. Cod: 14.13.01.08
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: în blocuri a 50 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: stabilirea impozitului pe veniturile
realizate din închirieri sau subînchirieri
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: contribuabil
8. Circulã: la unitatea fiscalã
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.
13. Proces-verbal Ñ Înºtiinþare de platã a sumelor
datorate pentru închirieri (subînchirieri) de camere,
clãdiri, terenuri
1. Denumire: Proces-verbal Ñ Înºtiinþare de platã a
sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) de camere,
clãdiri, terenuri
2. Cod: 14.13.02.08
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: blocuri a 50 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: stabilirea impozitului pe veniturile
realizate din închirieri sau subînchirieri, potrivit Decretului
nr. 394/1973
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: inspector
8. Circulã: Ð 1 exemplar de la unitatea fiscalã la contribuabil
9. Se arhiveazã: 1 exemplar la unitatea fiscalã.
14. Chitanþã fiscalã
1. Denumire: Chitanþã fiscalã
2. Cod: 14.13.11.02
3. Format: A6/t1
4. Caracteristici de tipãrire: formular cu regim special,
tipãrit pe o singurã faþã, în carnete a câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file, original ºi copie, de
culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativã sau hârtie
ofset
5. Se difuzeazã: contra cost, numai plãtitorilor de T.V.A.,
de cãtre unitatea fiscalã teritorialã
6. Se utilizeazã la:
Ñ ca document de deducere a T.V.A., în cazul cumpãrãrilor de bunuri ºi prestãrilor de servicii pentru nevoile unitãþii, când plata acestora se face în numerar;
Ð ca document, în cazul în care unii agenþi economici
sunt scutiþi de obligaþia emiterii unei facturi potrivit legii
(ex.: transportul cu taximetre);
Ð ca document justificativ de înregistrare în contabilitate
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: vânzãtor sau prestatorul de servicii
Eliberarea chitanþei se face dupã ce bunurile ºi serviciile
au fost achitate, în care sens s-a eliberat bonul la casa de
marcat.
Menþionãm cã chitanþa fiscalã nu înlocuieºte ”Chitanþa
(cod 14.13.11.99), care se întocmeºte pentru încasãrile în
numerar la casieria unitãþii.
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8. Circulã: Ñ la cumpãrãtor, pentru înregistrare în
Jurnalul pentru cumpãrãri (exemplarul 1);
Ð la furnizor, în cazul în care nu se emite facturã, pentru înregistrarea în Jurnalul pentru vânzãri sau la vânzãtor
pentru verificarea operaþiunilor efectuate (exemplarul 2)
9. Se arhiveazã: Ñ la cumpãrãtor, compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1)
Ñ la furnizor sau vânzãtor, dupã utilizarea completã a
carnetului (exemplarul 2).
15. Adresa de confirmare debite
1. Denumire: Adresa de confirmare debite
2. Cod: 14.13.17.99
3. Format: A5/t1
4. Caracteristici de tipãrire: tipãrit pe o singurã faþã, în
carnete a 100 de file, înseriate, copie ºi original, numerotate cu acelaºi numãr
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: confirmarea primirii de cãtre unitãþile
fiscale a debitelor transmise de alte unitãþi în vederea
urmãririi ºi încasãrii
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contabil sau operatorul de rol,
dupã caz
8. Circulã: la unitatea care a transmis debitul
9. Se arhiveazã: la unitatea care a transmis debitul
(exemplarul 1) ºi la unitatea fiscalã care a confirmat preluarea debitului (exemplarul 2).
16. Proces-verbal de verificare gestionarã
1. Denumire: Proces-verbal de verificare gestionarã
2. Cod: 14.13.19.99
3. Format: A4/t2 x 2
4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în set de
2 file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: consemnarea constatãrilor fãcute cu
ocazia verificãrilor gestionare a organelor care fac încasãri
(agent fiscal, remizier, inspector sau alte persoane delegate
sã facã încasãri)
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul verificator (ºeful circumscripþiei fiscale Ñ oraºe, directorul
adjunct la ”impozite ºi taxeÒ Ñ municipii, inspectorul fiscal teritorial Ñ
comune sau alte persoane delegate
sã facã încasãri)
8. Circulã: la circumscripþia fiscalã, serviciile de impozite
ºi taxe din cadrul administraþiei financiare sau direcþiile de
impozite ºi taxe din D.G.F.P.C.F.S., dupã caz, în funcþie de
localitate, ca anexã la dosarul de verificare gestionarã
9. Se arhiveazã: exemplarul 1 la unitatea de care aparþine organul verificator.
17. Certificat de înregistrare fiscalã
1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscalã
2. Cod: 14.13.20.99
3. Format:
4. Caracteristici de tipãrire: file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atestarea înscrierii ca plãtitor de
impozite ºi taxe
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7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: Centrul de Tehnologia Informaþiei
Financiare (M.F.) ºi se semneazã de
cãtre directorul general al
D.G.F.P.C.F.S.
8. Circulã: Ñ 1 exemplar Ñ la contribuabil
Ñ 1 exemplar Ñ la unitatea fiscalã
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
18. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor
ºi taxelor pe anul ........
1. Denumire: Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor ºi taxelor pe anul........
2. Cod: 14.13.08.99/b
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: set alcãtuit din 3 file duble,
tipãrite pe ambele feþe
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: raportarea anualã a datelor referitoare la stabilirea materiei impozabile la activitãþile prestate
de asociaþiile familiale, cât ºi de persoane fizice în mod
independent
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: unitãþile financiare
8. Circulã: la serviciul de impozite ºi taxe din cadrul
administraþiei financiare, iar administraþia financiarã centralizeazã datele pe judeþ, respectiv pe municipiul Bucureºti, ºi
le comunicã Ministerului Finanþelor
9. Se arhiveazã: la administraþia financiarã ºi la M.F.
19. Certificat de atestare fiscalã
1. Denumire: Certificat de atestare fiscalã
2. Cod: 14.13.21.99
3. Format: A6/t1
4. Caracteristici de tipãrire: blocuri a 100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atestarea bunurilor ºi veniturilor
impozabile ale contribuabilului, pe baza evidenþelor fiscale
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul fiscal
8. Circulã: Ñ 1 exemplar Ñ la contribuabil
Ñ 1 exemplar Ñ la organul fiscal
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.
20. Proces-verbal de contravenþie nr. ........
1. Denumire: Proces-verbal de contravenþie nr. ......
2. Cod: 14.13.22.99
3. Format: A5/t2
4. Caracteristici de tipãrire: Ñ set: original (culoare neagrã) + 2 copii (culoare roºie ºi verde)
Ñ carnete a 150 de file, tipãrite pe ambele feþe
Ñ file înseriate ºi numerotate
3 file cu acelaºi numãr
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor
7. Se întocmeºte în: 3 exemplare
de: organul fiscal constatator
8. Circulã: originalul la contravenient
9. Se arhiveazã: la organul fiscal (1 copie) în carnet la
emitent (1 copie).
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21. Registru rol

24. Matricolã privind stabilirea impozitului pe venitul
agricol ºi a primelor de asigurare

1. Denumire: Registru rol
2. Cod: 14.13.23.99

1. Denumire: Matricolã privind stabilirea impozitului pe

3. Format: X4/t2

venitul agricol ºi a primelor de asigurare

4. Caracteristici de tipãrire: registre de 50 ºi de 300 de
file

2. Cod: 14.13.26.09
3. Format: X3/t2

5. Se difuzeazã: gratuit

4. Caracteristici de tipãrire: carnete a 50 de file

6. Se utilizeazã la: evidenþa nominalã a contribuabililor

5. Se difuzeazã: gratuit

7. Se întocmeºte în: 1 exemplar

6. Se utilizeazã la: înscrierea terenurilor agricole, pentru

de: organul fiscal
8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.
22. Matricolã privind evidenþa persoanelor fizice
plãtitoare de impozit pe venituri din închirieri sau
subînchirieri de clãdiri, camere mobilate sau nemobilate

stabilirea impozitului pe venitul agricol ºi a primelor de asigurare, datorate de contribuabili
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: organul fiscal
8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.

ºi închirieri de terenuri situate în municipii, oraºe ºi alte

25. Matricolã pentru evidenþa mijloacelor de transport

localitãþi

(autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport

1. Denumire: Matricolã privind evidenþa persoanelor
fizice plãtitoare de impozit pe venituri din închirieri sau

pe apã), în proprietatea contribuabililor persoane juridice
1. Denumire:

Matricolã pentru evidenþa mijloacelor de

subînchirieri de clãdiri, camere mobilate sau nemobilate ºi

transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de trans-

închirieri de terenuri situate în municipii, oraºe ºi alte loca-

port pe apã), în proprietatea contribuabililor persoane juri-

litãþi

dice

2. Cod: 14.13.26.08

2. Cod: 14.13.26.05

3. Format: A3/t2

3. Format: A3/t2

4. Caracteristici de tipãrire: pe ambele feþe, în carnete a

4. Caracteristici de tipãrire: carnete a 50 de file

50 de file

5. Se difuzeazã: gratuit

5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: evidenþa persoanelor fizice, care realizeazã venituri din închirierea clãdirilor ºi terenurilor
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar

6. Se utilizeazã la: evidenþa mijloacelor de transport
deþinute de persoane juridice, a taxei datorate ºi a primelor
de asigurare prin efectul legii
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar

de: organul fiscal

de: organul fiscal

8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã

8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã

9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.

9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.

23. Registru de evidenþã (Matricolã) a contribuabililor

26. Matricolã pentru evidenþa clãdirilor, a terenurilor

supuºi impozitelor pe veniturile populaþiei

ocupate de clãdiri ºi alte construcþii ºi a terenurilor

1. Denumire: Registru de evidenþã (Matricolã) a contri-

proprietate de stat aflate în administrarea sau folosinþa
persoanelor juridice

buabililor supuºi impozitelor pe veniturile populaþiei
2. Cod: 14.13.26.07

1. Denumire: Matricolã pentru evidenþa clãdirilor, a tere-

3. Format: A3/t2

nurilor ocupate de clãdiri ºi alte construcþii ºi a terenurilor

4. Caracteristici de tipãrire: carnete a 50 de file

proprietate de stat aflate în administrarea sau folosinþa per-

5. Se difuzeazã: gratuit

soanelor juridice

6. Se utilizeazã la: evidenþa contribuabililor supuºi impozitului pe veniturile neagricole
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: organul fiscal
8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.

2. Cod: 14.13.26.04
3. Format: X3/t2
4. Caracteristici de tipãrire: carnete a 50 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: evidenþa clãdirilor, a terenurilor ocupate de clãdiri ºi alte construcþii ºi a terenurilor proprietate
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de stat aflate în administrarea sau în folosinþa persoanelor
juridice
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: organul fiscal
8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.
27. Matricolã pentru evidenþa clãdirilor ºi a terenurilor
proprietate a contribuabililor persoane fizice
1. Denumire: Matricolã pentru evidenþa clãdirilor ºi a
terenurilor proprietate a contribuabililor persoane fizice
2. Cod: 14.13.26.04/a
3. Format: A3/t2
4. Caracteristici de tipãrire: carnete a 50 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: evidenþa clãdirilor, a terenurilor
supuse impozitãrii, proprietate a contribuabililor persoane
fizice, precum ºi a primelor de asigurare prin efectul legii
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: organul fiscal
8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.
28. Matricolã pentru evidenþa mijloacelor de transport
(autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport
pe apã) în proprietatea contribuabililor persoane fizice
1. Denumire: Matricolã pentru evidenþa mijloacelor de
transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apã) în proprietatea contribuabililor persoane fizice
2. Cod: 14.13.26.05/a
3. Format: A3/t2
4. Caracteristici de tipãrire: carnete a 50 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: evidenþa mijloacelor de transport
deþinute de persoanele fizice, a taxei datorate ºi a primelor
de asigurare prin efectul legii
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar
de: organul fiscal
8. Nu circulã: fiind document de evidenþã operativã
9. Se arhiveazã: la unitatea fiscalã.
29. Facturã fiscalã
1. Denumire: Facturã fiscalã
2. Cod: 14.13.27.02
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: formular cu regim special,
tipãrit pe o singurã faþã, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file, original ºi douã copii,
de culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativã sau hârtie ofset
5. Se difuzeazã: contra cost
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6. Se utilizeazã ca:
Ñ document pe baza cãruia se întocmeºte instrumentul
de decontare a produselor ºi mãrfurilor livrate, a lucrãrilor
executate sau a serviciilor prestate;
Ñ document de însoþire pe timpul transportului;
Ñ document de încãrcare în gestiunea primitorului;
Ñ document justificativ de înregistrare în contabilitatea
furnizorului ºi cumpãrãtorului
7. Se întocmeºte în: 3 exemplare, distinct pe cote de
T.V.A.
de: furnizor (compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat
pe baza dispoziþiei de livrare, a avizului de însoþire a mãrfii sau a altor
documente tipizate care atestã executarea lucrãrilor ºi prestarea serviciilor) ºi se semneazã de cãtre
compartimentul emitent
8. Circulã: Ñ la furnizor:
Ñ la compartimentul în care se efectueazã operaþiunea
de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate
exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordã
numai pe exemplarul 3;
Ñ la persoanele autorizate sã dispunã încasãri în contul de la bancã al unitãþii (toate exemplarele);
Ñ la compartimentul desfacere în vederea înregistrãrii
în evidenþele operative ºi pentru eventualele reclamaþii ale
clienþilor (exemplarul 2 al facturii la care se anexeazã dispoziþia de livrare);
Ñ la compartimentul financiar pentru întocmirea borderoului ºi în vederea depunerii acestora la bancã ºi înregistrãrii în contabilitate (exemplarul 3).
Ñ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul aprovizionare pentru confirmarea
operaþiunii, având ataºat exemplarul din avizul de însoþire a
mãrfii care a însoþit produsul sau marfa, inclusiv nota de
recepþie ºi de constatare de diferenþe, în cazul în care
marfa nu a fost însoþitã de facturã pe timpul transportului
(exemplarul 1);
Ñ la compartimentul care efectueazã operaþiunea de
control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, împreunã cu avizul de însoþire a mãrfii, inclusiv nota
de recepþie ºi de constatare de diferenþe, dupã caz);
Ñ la compartimentul financiar-contabil pentru acceptarea
plãþii, precum ºi pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1, împreunã cu avizul de însoþire a mãrfii, inclusiv
nota de recepþie ºi de constatare de diferenþe, dupã caz)
9. Se arhiveazã:
Ñ la furnizor:
Ñ la compartimentul de desfacere (exemplarul 2);
Ñ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);
Ñ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).
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REPUBLICÃRI
NORME METODOLOGICE*)
privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate ºi/sau cupoanelor nominative
de privatizare contra acþiuni la societãþile comerciale cu capital de stat care se privatizeazã în baza
Legii nr. 55/1995, precum ºi la Fondurile Proprietãþii Private, procedura de alocare a acþiunilor
acestor societãþi comerciale ºi de certificare a calitãþii de acþionar ca urmare a schimbului,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1995
CAPITOLUL I

organizeazã centre de subscriere ºi centre computerizate

Dispoziþii generale

de preluare a datelor care vor fi transmise Institutului de

Art. 1. Ñ Prezentele norme metodologice reglementeazã:
a) condiþiile de organizare ºi de desfãºurare a subscrierii în vederea schimbului carnetelor cu certificate de proprietate, carnetelor cu certificate de proprietate incomplete
ºi/sau cupoanelor nominative de privatizare contra acþiuni
la societãþile comerciale cu capital de stat, prevãzute la
art. 1 alin. (3) din Legea nr. 55/1995, denumite în continuare societãþi comerciale, în limitele prevãzute de lege ºi
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1995, astfel
cum

a

fost

modificatã

prin

Hotãrârea

Guvernului

nr. 732/1995, precum ºi la Fondurile Proprietãþii Private,

Management ºi Informaticã din subordinea Ministerului
Industriilor.
(2) Fondul Proprietãþii de Stat ºi Fondurile Proprietãþii
Private furnizeazã Institutului de Management ºi Informaticã
din subordinea Ministerului Industriilor date ºi informaþii cu
privire la capitalul social al societãþilor comerciale cuprinse
în lista aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1995,
modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 732/1995, actualizat la data de 31 decembrie 1995, precum ºi orice alte
informaþii necesare programului de alocare.
(3) Datele ºi informaþiile prevãzute la alineatul precedent
vor fi transmise sub semnãtura preºedinþilor fondurilor respective.

care se vor transforma în societãþi de investiþii financiare;

Art. 3. Ñ (1) Centrele de subscriere vor funcþiona în

b) modalitatea de alocare a acþiunilor unei societãþi

perioada 1 octombrie 1995 Ñ 30 aprilie 1996 ºi vor fi

comerciale în urma subscrierii carnetelor cu certificate de

organizate de instituþiile prevãzute la art. 18 alin. (1) din

proprietate, carnetelor cu certificate de proprietate incom-

Legea nr. 55/1995, respectiv Fondurile Proprietãþii Private,

plete ºi/sau cupoanelor nominative de privatizare, pe baza

Casa de Economii ºi Consemnaþiuni, Regia Autonomã

raportului valoric dintre cererile valabil exprimate ºi oferta

”Poºta RomânãÒ, societãþile bancare cu capital de stat ºi

de acþiuni;

societãþile de asigurare cu capital de stat.

c) procedura de certificare a calitãþii de acþionar ca

(2) Societãþile comerciale incluse în lista aprobatã prin

urmare a schimbului pentru cetãþenii care au subscris car-

Hotãrârea Guvernului nr. 626/1995, astfel cum a fost modi-

nete cu certificate de proprietate, carnete cu certificate de

ficatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 732/1995, regiile auto-

proprietate incomplete ºi/sau cupoane nominative de priva-

nome, instituþiile publice, precum ºi alte instituþii interesate

tizare la societãþile comerciale sau la Fondurile Proprietãþii

vor colabora cu instituþiile prevãzute la art. 18 alin. (1) din

Private, care se vor transforma în societãþi de investiþii

Legea nr. 55/1995, în vederea organizãrii ºi funcþionãrii de

financiare.

centre de subscriere la fiecare dintre acestea, în numele

Art. 2. Ñ (1) În vederea realizãrii, în conformitate cu

beneficiarului mandatului instituit de lege.

prevederile Legii nr. 55/1995, a schimbului carnetelor cu

(3) Centrele de subscriere prevãzute la alineatul prece-

certificate de proprietate, carnetelor cu certificate de pro-

dent pot primi cereri de subscriere ºi titluri de privatizare

prietate incomplete ºi/sau cupoanelor nominative de privati-

numai din partea salariaþilor instituþiei la care acestea sunt

zare, denumite în continuare titluri de privatizare, se

organizate, depuse în nume propriu sau mandataþi în acest

*) Republicate în temeiul art. III din Hotãrârea Guvernului nr. 26 din 19 ianuarie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 20 din 29 ianuarie 1996, dându-se articolelor o nouã numerotare.
Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate ºi/sau cupoanelor nominative de privatizare contra acþiuni la
societãþile comerciale cu capital de stat care se privatizeazã în baza Legii nr. 55/1995, precum ºi la Fondurile Proprietãþii Private, procedura de alocare
a acþiunilor acestor societãþi comerciale ºi de certificare a calitãþii de acþionar ca urmare a schimbului au fost aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 749 din 22 septembrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 28 septembrie 1995.
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(2) Transferul datelor se va face manual între centrele
de subscriere ºi centrele computerizate de preluare a
datelor.

prevãzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, vor

(3) Interconectarea se va realiza între centrele compute-

organiza ºi vor asigura funcþionarea cel puþin a unui centru

rizate de preluare a datelor ºi Institutul de Management ºi

mobil de subscriere pe raza respectivei unitãþi administrativ-

Informaticã din subordinea Ministerului Industriilor.

teritoriale, care va acþiona în numele beneficiarului mandatului instituit de lege.

Art. 8. Ñ (1) Organizarea centrelor computerizate de
preluare a datelor se va face sub supravegherea ºi cu

(5) Pot fi solicitate, în scopul colaborãrii la organizarea

sprijinul secretariatelor judeþene, al municipiului Bucureºti ºi

ºi funcþionarea acestor noi centre de subscriere, oricare

sectorului agricol Ilfov, constituite în conformitate cu

dintre instituþiile prevãzute la art. 18 alin. (1) din Legea

Hotãrârea Guvernului nr. 476/1995, iar activitatea acestora

nr. 55/1995.

va fi coordonatã de persoana desemnatã în acest scop de

(6) Centrele de subscriere vor fi dotate cu echipament
de verificare a autenticitãþii titlurilor de privatizare.

cãtre fiecare secretariat judeþean, respectiv al municipiului
Bucureºti ºi sectorului agricol Ilfov.

Art. 4. Ñ (1) Instituþiile prevãzute la art. 18 din Legea

(2) Lista persoanelor desemnate va fi comunicatã

nr. 55/1995 vor comunica Agenþiei Naþionale pentru

Agenþiei Naþionale pentru Privatizare în termen de 5 zile de

Privatizare, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a

la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.

prezentelor norme metodologice, centrele de subscriere,

(3) În acelaºi termen, instituþiile prevãzute la art. 18 din

nominalizate dupã modelul prevãzut în anexa nr. 1, ºi vor

Legea nr. 55/1995 vor transmite la Agenþia Naþionalã pen-

aduce la cunoºtinþã cetãþenilor repartizarea teritorialã la

tru Privatizare lista persoanelor din fiecare judeþ, respectiv

aceste centre.
(2) Pentru centrele de subscriere organizate de instituþiile menþionate la alineatul precedent, care dispun de echipament de calcul, modalitatea de integrare a acestora în
sistemul informatic, prevãzutã în prezentele norme metodologice, va fi stabilitã prin proceduri comune de lucru elabo-

din municipiul Bucureºti ºi din sectorul agricol Ilfov, responsabile cu organizarea centrelor de subscriere, ºi vor dispune mãsurile ce se impun pentru o bunã colaborare cu
secretariatele judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti ºi
sectorului agricol Ilfov, precum ºi amplasarea acestor centre
(adresã, telefon, fax).

rate de Agenþia Naþionalã pentru Privatizare, împreunã cu

CAPITOLUL II

instituþiile în cauzã, Ministerul Comunicaþiilor ºi Comisia

Depunerea de cãtre cetãþeni a opþiunilor pentru schimbul

Naþionalã de Informaticã, pânã la data începerii subscrierii.

titlurilor de privatizare în vederea obþinerii de acþiuni la

Art. 5. Ñ La nivelul judeþelor, al municipiului Bucureºti

societãþile comerciale ºi la Fondurile Proprietãþii Private

ºi al sectorului agricol Ilfov se organizeazã centre compute-

Art. 9. Ñ Cetãþenii români care, potrivit legii, sunt

rizate de preluare a datelor, care vor fi dotate corespunzã-

îndreptãþiþi sã utilizeze titlurile de privatizare pot opta pentru

tor pe perioada desfãºurãrii acestei activitãþi de cãtre

a deveni acþionari:

Agenþia Naþionalã pentru Privatizare.

a) la societãþile comerciale prevãzute în lista aprobatã

Art. 6. Ñ Reþeaua centrelor de subscriere ºi a centrelor

prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1995, modificatã prin

computerizate de preluare a datelor va fi adaptatã în func-

Hotãrârea Guvernului nr. 732/1995, în condiþiile reglemen-

þie de evoluþia procesului de privatizare.

tate de prezentele norme metodologice;

Art. 7. Ñ (1) Opþiunile formulate ºi depuse de cetãþeni

b) la Fondurile Proprietãþii Private, care se vor trans-

vor fi prelucrate computerizat de Institutul de Management

forma în societãþi de investiþii financiare conform art. 19

ºi Informaticã din subordinea Ministerului Industriilor, care

alin. (2) din Legea nr. 55/1995;

va fi interconectat cu centrele computerizate de preluare a

c) la societãþile comerciale necuprinse în lista aprobatã

datelor ºi îºi va desfãºura activitatea sub coordonarea

prin hotãrârile sus-menþionate, în conformitate cu prevede-

Secretariatului General al Guvernului ºi a Agenþiei Naþionale

rile art. 5 din Legea nr. 55/1995 ºi ale cap. IV din prezen-

pentru Privatizare.

tele norme metodologice.
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Art. 10. Ñ (1) Exprimarea opþiunilor prevãzute la art. 9

cu certificate de proprietate ºi/sau cupoane nominative de

lit. a) se va face prin completarea formularului prezentat în

privatizare, pânã la data de 31 martie 1996 inclusiv, la

anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care va fi

sediul Fondului Proprietãþii Private la care este arondatã

depus, împreunã cu titlurile de privatizare, la centrele de

societatea comercialã respectivã.

subscriere.
(2) Cuponul nominativ de privatizare poate fi depus pen-

Art. 13. Ñ Depunerea cererii de schimb ºi a titlurilor de
privatizare la centrele de subscriere se poate face:

tru o singurã societate comercialã, afarã de cazul când

a) personal;

persoanele fizice utilizeazã astfel de titluri obþinute prin suc-

b) prin intermediul persoanelor fizice mandatate în acest

cesiune legalã; în orice situaþie, cuponul nominativ de pri-

scop, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din

vatizare dã dreptul la dobândirea de acþiuni la o singurã

Legea nr. 55/1995 ºi cu normele speciale emise în acest

societate comercialã.

scop;

(3) Carnetele întregi cu certificate de proprietate pot fi
depuse pentru dobândirea de acþiuni la una sau mai multe

c) prin intermediul instituþiilor prevãzute la art. 18 din
Legea nr. 55/1995.

societãþi comerciale cuprinse în lista aprobatã prin

Art. 14. Ñ La centrele de subscriere se va pune la dis-

Hotãrârea Guvernului nr. 626/1995, modificatã prin

poziþia cetãþenilor lista societãþilor comerciale supuse priva-

Hotãrârea Guvernului nr. 732/1995.

tizãrii în masã ºi se vor afiºa modele de completare a

(4) Prin carnet întreg se înþelege numai cazul în care

formularelor necesare subscrierii. Formularele se comple-

cele cinci certificate de proprietate au înscrisã aceeaºi

teazã cu litere mari de tipar, cu cernealã sau cu pix, fãrã

serie.

ºtersãturi sau modificãri.

(5) Opþiunile pentru dobândirea de acþiuni la societãþile
comerciale, în condiþiile menþionate la art. 9 lit. a), pot fi

Art. 15. Ñ (1) Centrele de subscriere primesc de la
cetãþenii îndreptãþiþi:

depuse la centrele de subscriere începând cu data de

a) cererea de schimb [anexa nr. 2 Ñ lit. a) ºi b)];

1 octombrie 1995, pânã la data de 31 martie 1996

b) titlurile de privatizare, semnate personal de titular,

inclusiv.
Art. 11. Ñ (1) Exprimarea opþiunilor pentru unul dintre
Fondurile Proprietãþii Private, potrivit art. 9 lit. b), care se
vor transforma în societãþi de investiþii financiare conform
art. 19 alin. (2) din Legea nr. 55/1995, se poate face pânã

succesor sau tutore etc.;
c) documentele justificative, cerute prin normele de mandatare;
d) alte documente justificative privind identitatea cetãþeanului.

la data de 30 aprilie 1996. Cetãþenii îndreptãþiþi pot utiliza,

(2) Cetãþenii care depun numai carnete cu certificate de

în acest scop, cupoane nominative de privatizare, carnete

proprietate sau care exercitã calitatea de tutore ºi/sau cura-

cu certificate de proprietate întregi ºi/sau carnete cu certifi-

tor sunt obligaþi ca la subscriere sã prezinte actul de iden-

cate de proprietate incomplete, la valoarea de 5.000 lei

titate propriu, având înscris codul numeric personal.

pentru un certificat de proprietate, indiferent de Fondul
Proprietãþii Private care l-a emis.

(3) Personalul acestor centre de subscriere are obligaþia
sã verifice:

(2) În acest caz se va completa acelaºi tip de formular

a) identitatea fiecãrui solicitant ºi, dupã caz, codul

prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice,

numeric personal, actul de mandatare ºi/sau certificatul de

menþionându-se însã, în rubrica corespunzãtoare, numãrul

moºtenitor;

Fondului Proprietãþii Private pentru care se face opþiunea,

b) corectitudinea completãrii cererii de schimb;

respectiv: Fondul Proprietãþii Private I Ñ Banat-Criºana,

c) autenticitatea titlurilor de privatizare;

Fondul Proprietãþii Private II Ñ Moldova, Fondul Proprietãþii

d) declaraþia datã pe propria rãspundere, în cazul în

Private III Ñ Transilvania, Fondul Proprietãþii Private IV Ñ

care persoana prezintã un cupon nominativ de privatizare

Muntenia, Fondul Proprietãþii Private V Ñ Oltenia.

dobândit prin succesiune (anexa B din normele speciale de

Art. 12. Ñ Exprimarea opþiunilor pentru societãþile

mandatare emise în acest scop);

comerciale prevãzute la art. 5 din Legea nr. 55/1995, pen-

e) corespondenþa dintre datele completate în cererea de

tru o cotã de 30% din capitalul social al fiecãreia, se poate

schimb, actul de identitate, documentele însoþitoare ºi cupo-

realiza de cãtre cei îndreptãþiþi, prin depunerea de carnete

nul nominativ de privatizare.
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(4) Dupã verificare, personalul centrelor de subscriere

Art. 20. Ñ Institutul de Management ºi Informaticã din

semneazã, ºtampileazã cererea de schimb cu ºtampila care

subordinea Ministerului Industriilor centralizeazã cererile de

identificã unitatea ºi elibereazã cetãþeanului recipisa detaºa-

schimb (opþiunile) ale cetãþenilor pe fiecare societate

bilã, completatã ºi ºtampilatã, prevãzutã în anexa nr. 2,

comercialã ºi pe fiecare Fond al Proprietãþii Private ºi

lit. b) la prezentele norme metodologice, care constituie

declanºeazã procedura de alocare a acþiunilor conform pre-

dovada depunerii cererii de schimb ºi a titlurilor de privati-

zentelor norme metodologice.

zare.

Art. 21. Ñ (1) Instituþiile desemnate potrivit art. 18 din

(5) Personalul centrelor de subscriere completeazã

Legea nr. 55/1995, abilitate de Agenþia Naþionalã pentru

corespunzãtor Registrul centralizator (anexa nr. 3 la pre-

Privatizare sã efectueze operaþiunile de primire a cererilor

zentele norme metodologice) în dublu exemplar.

de schimb, percep un comision de maximum douã miimi

Art. 16. Ñ Titlurile de privatizare controlate de centrele
de subscriere, potrivit art. 15 alin. (3) de mai sus, se ºtam-

din valoarea unicã de schimb a titlurilor de privatizare prezentate pentru schimbul contra acþiuni.

pileazã cu ºtampila instituþiei în cadrul cãreia este organizat

(2) Comisionul de maximum douã miimi din valoarea

centrul. Titlurile de privatizare care, în urma verificãrii, se

unicã de schimb a titlurilor de privatizare pentru schimbul

dovedesc false, se anuleazã, fapt ce va fi adus la cunoº-

de acþiuni nu se va percepe pensionarilor pentru o valoare

tinþã persoanei în cauzã. Toate titlurile de privatizare se

subscrisã de maximum 1 milion lei. Pentru titlurile de pri-

reþin de cãtre personalul centrelor de subscriere.

vatizare subscrise suplimentar se va percepe comisionul de

Art. 17. Ñ Centrele de subscriere au obligaþia de a
preda periodic centrelor computerizate de preluare a datelor
la care sunt arondate urmãtoarele:

maximum douã miimi prevãzut de lege.
(3) Comisionul nu va fi perceput nici pensionarilor succesori care depun suplimentar titlurile de privatizare dobân-

a) cererile de schimb primite de la cetãþeni;

dite prin succesiune, pentru o valoare subscrisã de

b) titlurile de privatizare semnate personal de titular,

maximum 1 milion lei reprezentând echivalentul valoric al

succesor sau tutore etc.;
c) documentele justificative, cerute prin normele de mandatare;
d) alte documente justificative privind identitatea cetãþeanului;
e) un exemplar al filei corespunzãtoare din Registrul
centralizator.
Art. 18. Ñ (1) Titlurile de privatizare valabile, grupate pe
Fonduri ale Proprietãþii Private, se transmit acestora sãptãmânal, de cãtre centrele computerizate de preluare a datelor, pe bazã de borderou întocmit în douã exemplare, din

unui cupon nominativ de privatizare ºi al unui carnet cu
certificate de proprietate, în aceastã situaþie prezentându-se
certificatul de moºtenitor, în copie ºi original, sau declaraþia
pe propria rãspundere (conform anexei B din normele speciale de mandatare emise în acest scop) din care sã
rezulte calitatea de succesor legal ºi, dupã caz, actul de
mandatare între persoanele cu vocaþie succesoralã Ñ succesiune deschisã sau între succesorii legali. Dupã verificare, copia se reþine, iar originalul se restituie.
(4) Calitatea de pensionar se dovedeºte prin prezentarea talonului de pensie.

care un exemplar se returneazã centrelor, cu confirmarea

Art. 22. Ñ Prevederile art. 21 alin. (2) se aplicã ºi în

primirii titlurilor de privatizare în cauzã. Fondurile Proprietãþii

cazul minorilor succesori asupra cãrora s-a instituit tutela

Private verificã validitatea titlurilor de privatizare pe loc, în

sau curatela. La depunerea titlurilor de privatizare, tutorele

prezenþa reprezentantului autorizat al centrelor computeri-

sau curatorul va prezenta actul prin care s-a instituit tutela

zate de preluare a datelor.

sau curatela, precum ºi o copie de pe acesta, care se

(2) Titlurile de privatizare anulate se transmit sãptãmânal

anexeazã cererii de depunere.

la Agenþia Naþionalã pentru Privatizare, unde vor fi pãstrate
pânã la încheierea acþiunii de alocare a acþiunilor.
Art. 19. Ñ Centrele computerizate de preluare a datelor

CAPITOLUL III
Procedura de alocare a acþiunilor societãþilor comerciale

au obligaþia sã prelucreze informaþiile ºi sã le transmitã zil-

Art. 23. Ñ Opþiunile primite de la centrele computerizate

nic Institutului de Management ºi Informaticã din subordi-

de preluare a datelor vor fi centralizate de cãtre Institutul

nea Ministerului Industriilor.

de Management ºi Informaticã din subordinea Ministerului
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Industriilor, pânã la data de 20 aprilie 1996, potrivit normelor emise de Agenþia Naþionalã pentru Privatizare.

(1.2.2) Ñ se face raportul dintre acest numãr, determinat ca mai sus, ºi numãrul titlurilor de privatizare cu care

Art. 24. Ñ Alocarea acþiunilor societãþilor comerciale în

s-a optat, exprimat, de asemenea, în echivalent carnete cu

funcþie de numãrul ºi de valoarea titlurilor de privatizare

certificate de proprietate; rezultatul acestui raport, care va fi

depuse de cetãþeni se va face de cãtre Institutul de

subunitar, se denumeºte în continuare indice de alocare;

Management ºi Informaticã din subordinea Ministerului

(1.2.3) Ñ se înmulþeºte numãrul titlurilor de privatizare

Industriilor, sub supravegherea unei comisii formate din

cu care s-a optat de cãtre fiecare cetãþean, exprimate în

reprezentanþi ai Consiliului pentru Coordonare, Strategie ºi

echivalent carnete cu certificate de proprietate, cu indicele

Reformã Economicã, Secretariatului General al Guvernului,

de alocare, rezultatul obþinut reprezentând numãrul de

Fondului Proprietãþii de Stat, Fondurilor Proprietãþii Private,

acþiuni ce revine în funcþie de titlurile de privatizare cu care

Agenþiei Naþionale pentru Privatizare, Ministerului Finanþelor,

s-a participat.

Ministerului de Interne ºi ai Departamentului pentru

(2) În cazul în care vor rezulta fracþiuni de acþiuni, pen-

Administraþie Publicã Localã, desemnaþi în acest scop de

tru alocarea unui numãr întreg de acþiuni se va considera

instituþiile respective.

cã valoarea nominalã a acesteia este de 1.000 lei, în loc

Art. 25. Ñ Alocarea acþiunilor se va face, avându-se în

de 25.000 lei, prin creºterea corespunzãtoare a numãrului

vedere cã un cupon nominativ de privatizare este echiva-

de acþiuni, astfel încât, pe total, valoarea capitalului social

lent cu 39 de carnete cu certificate de proprietate a 25.000

sã nu fie afectatã.

lei fiecare. Valoarea nominalã a unei acþiuni este, de asemenea, de 25.000 lei.
Numãrul acþiunilor luate în calcul este cel aferent capi-

Art. 27. Ñ (1) Rezultatele alocãrii acþiunilor pe fiecare
societate comercialã vor fi listate ºi publicate în Monitorul
Oficial al României.

talului social la data de 31 decembrie 1995, transferabil

(2) Institutul de Management ºi Informaticã din subordi-

cu titlu gratuit, în limita nivelului prevãzut în lista socie-

nea Ministerului Industriilor va transmite Agenþiei Naþionale

tãþilor comerciale aprobatã prin Hotãrârea Guvernului

pentru Privatizare, precum ºi societãþilor comerciale în

nr. 626/1995, modificatã prin Hotãrârea Guvernului

cauzã, lista nominalã a acþionarilor, rezultatã în urma alo-

nr. 732/1995.

cãrii.

Art. 26. Ñ (1) În funcþie de opþiunile depuse de cetãþeni
pentru o societate comercialã, se va proceda astfel:

(3) Societãþile comerciale au obligaþia ca, în termen de
60 de zile de la închiderea perioadei de depunere, în con-

(1.1) În cazul în care opþiunile cu titluri de privatizare

formitate cu art. 15 din Legea nr. 55/1995, sã emitã ºi sã

pentru o societate comercialã se situeazã pânã la limita

elibereze în mod gratuit certificate de acþionar, care sunt

prevãzutã în lista societãþilor comerciale aprobatã prin

nominative, potrivit modelului din anexa nr. 4 la prezentele

Hotãrârea Guvernului nr. 626/1995, modificatã prin

norme metodologice.

Hotãrârea Guvernului nr. 732/1995, numãrul acþiunilor alo-

(4) Certificatele de acþionar, dobândite ca urmare a pro-

cate va fi egal cu numãrul de titluri de privatizare, în echi-

cedurii de alocare, se vor elibera de cãtre societãþile

valent carnete cu certificate de proprietate, depuse de

comerciale, exclusiv pe numele titularilor de titluri de priva-

fiecare cetãþean. În cazul în care opþiunile se situeazã sub

tizare, ºi se vor preda personal acestora, cu excepþia cazu-

limita de capital social transferabil cu titlu gratuit, legal pre-

rilor stabilite de normele speciale de mandatare a

vãzut, alocarea acþiunilor se va face în limita cererilor

persoanelor fizice, stabilite prin hotãrâre a Guvernului, con-

depuse; pentru partea de capital social netransferat gratuit

form prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 55/1995.

se aplicã prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 55/1995.
(1.2) În cazul în care cererile de schimb depãºesc echivalentul capitalului social transferabil cu titlu gratuit, se va
proceda astfel:
(1.2.1) Ñ se stabileºte numãrul titlurilor de privatizare în

CAPITOLUL IV
Procedura de subscriere pentru societãþile comerciale
prevãzute la art. 5 din Legea nr. 55/1995 ºi procedura
de alocare a acþiunilor acestor societãþi comerciale

echivalent carnete cu certificate de proprietate, corespunzã-

Art. 28. Ñ (1) Pentru societãþile comerciale care nu

tor cotei maxime de capital social ce poate fi transferat

sunt incluse în lista societãþilor comerciale, aprobatã prin

gratuit; acest numãr este egal cu numãrul acþiunilor aferent

Hotãrârea Guvernului nr. 626/1995, astfel cum a fost modi-

capitalului social ce se poate transfera gratuit;

ficatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 732/1995, cu excepþia
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celor prevãzute la art. 6 alin. (2) ºi la art. 23 din Legea

cãtre manager sau, dupã caz, de cãtre directorul general

nr. 55/1995, Fondurile Proprietãþii Private sunt obligate sã

al societãþii comerciale;

primeascã cereri de subscriere pentru cetãþenii îndreptãþiþi
la schimb potrivit art. 5 din lege.
(2) Transferul cu titlu gratuit cãtre cetãþenii îndreptãþiþi se
face în limita unei cote de pânã la 30% din capitalul

c) pentru membrii consiliului de administraþie care nu au
calitatea de salariat al respectivei societãþi comerciale, prin
adeverinþã individualã eliberatã de cãtre manager sau, dupã
caz, de cãtre directorul general al acesteia;

social, prin schimbul carnetelor cu certificate de proprietate

d) pentru managerul, persoanã fizicã, sau directorul

ºi/sau cupoanelor nominative de privatizare contra acþiuni.

general, prin prezentarea contractului de management sau,

Opþiunile, împreunã cu titlurile de privatizare, se depun

dupã caz, a deciziei de numire ºi prin depunerea acestora

numai la Fondul Proprietãþii Private la care societatea

în fotocopie;

comercialã respectivã este arondatã.
Art. 29. Ñ (1) Cetãþenii îndreptãþiþi la schimb, potrivit
art. 5 din Legea nr. 55/1995, pot subscrie:
a) individual, respectând procedura de subscriere prevãzutã la art. 12 din prezentele norme metodologice;
b) prin mandatare, cu respectarea prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 750/1995, precum ºi ale art. 12 din prezentele norme metodologice;
c) individual, prin reprezentantul, persoanã fizicã, mandatat de membrii asociaþiei salariaþilor constituite în
baza Legii nr. 77/1994, caz în care se vor respecta,
în materie de mandatare, prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 750/1995. În acest caz, sunt îndreptãþiþi a solicita efectuarea schimbului titlurilor de privatizare numai acei membri
ai asociaþiei salariaþilor prevãzuþi la art. 5 din Legea
nr. 55/1995.
(2) Nu sunt îndreptãþiþi a solicita efectuarea schimbului
titlurilor de privatizare membrii asociaþiei salariaþilor care au
pierdut calitatea de salariat al societãþii comerciale respective ºi care la data efectuãrii schimbului sunt salariaþi ai
altor societãþi comerciale.

e) pentru ºomerii ºi pensionarii cu ultimul loc de muncã
la respectiva societate comercialã, prin prezentarea carnetului de muncã ºi prin depunerea unei copii de pe acesta,
care se certificã de cãtre funcþionarul care instrumenteazã
schimbul titlurilor de privatizare;
f) pentru producãtorii agricoli individuali care întreþin relaþii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea
comercialã respectivã, dacã aceasta se încadreazã în
domeniul agriculturii, industriei prelucrãtoare de materii
prime agricole ori al prestãrilor de servicii pentru agriculturã, prin depunerea unei adeverinþe eliberate de cãtre
managerul sau directorul general al societãþii comerciale,
dupã caz.
Art. 31. Ñ Producãtorii agricoli individuali, persoane
fizice, care fac parte dintr-o asociaþie familialã având
calitatea de producãtor agricol, se încadreazã în prevederile
art. 5 lit. e) din Legea nr. 55/1995 ºi sunt îndreptãþiþi la
schimb, dacã vor prezenta dovada cã asociaþia familialã din
care fac parte întreþine relaþii contractuale cu caracter de
continuitate cu societatea comercialã respectivã, atestatã de

(3) ªomerii cu ultimul loc de muncã la respectiva socie-

managerul sau, dupã caz, de directorul general al acesteia.

tate comercialã, precum ºi pensionarii care, din diverse

Art. 32. Ñ (1) Cetãþenii îndreptãþiþi potrivit art. 5 din

motive, nu sunt membri ai asociaþiei salariaþilor pot subscrie

Legea nr. 55/1995 pot depune, în vederea efectuãrii schim-

individual, cu respectarea procedurii de subscriere prevã-

bului contra acþiuni, carnetele cu certificate de proprietate

zute la art. 12 din prezentele norme metodologice.

deþinute ºi cupoanele nominative de privatizare, ai cãror

Art. 30. Ñ Calitatea cerutã pentru a subscrie în condiþiile art. 5 din Legea nr. 55/1995 se atestã dupã cum
urmeazã:

titulari sunt.
(2) Cupoanele nominative de privatizare dobândite prin
succesiune legalã pot fi depuse numai în cazul în care

a) pentru salariaþi, de cãtre managerul sau directorul

procedura succesoralã s-a finalizat prin eliberarea unui cer-

general al societãþii comerciale respective, prin adeverinþã

tificat de moºtenitor având ca unic moºtenitor persoana

individualã sau colectivã, dupã caz;

îndreptãþitã.

b) pentru reprezentanþii Fondului Proprietãþii de Stat ºi

Art. 33. Ñ La depunerea cererilor de subscriere ºi a

ai Fondului Proprietãþii Private în adunarea generalã a

titlurilor de privatizare de cãtre cetãþenii îndreptãþiþi, Fondul

acþionarilor, prin prezentarea mandatului de reprezentare ºi

Proprietãþii Private le va elibera acestora recipise dovedi-

prin depunerea unei fotocopii de pe acesta, certificatã de

toare privind efectuarea operaþiunii respective.
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Art. 34. Ñ Numãrul acþiunilor luate în calcul la alocare

CAPITOLUL V

este aferent cotei de 30% din capitalul social al societãþii

Dispoziþii finale

comerciale, actualizat la data de 31 decembrie 1995, trans-

Art. 37. Ñ Pentru verificarea ºi ordonarea documentelor

ferabil cu titlu gratuit. Alocarea acþiunilor se va efectua în
conformitate cu prevederile cap. III din prezentele norme

se poate prelungi, dupã caz, funcþionarea centrelor de subscriere pânã la data de 31 mai 1996 inclusiv.

metodologice.
Art. 35. Ñ Refuzul de primire a cererilor cetãþenilor,

Art. 38. Ñ Arhivarea ºi pãstrarea cererilor de schimb ºi

îndreptãþiþi potrivit art. 5 din Legea nr. 55/1995, de cãtre

a documentelor justificative depuse de cetãþeni se va face

Fondurile Proprietãþii Private la care societatea comercialã

pe o duratã de 5 ani, de cãtre prefecturile judeþene, res-

este arondatã, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã în

pectiv a municipiului Bucureºti ºi a sectorului agricol Ilfov,

conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din lege.

în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 36. Ñ (1) Prevederile art. 5 din Legea nr. 55/1995

Art. 39. Ñ Cetãþenii pot depune contestaþii la secretaria-

se aplicã ºi în cazul societãþilor comerciale prevãzute la

tele judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti ºi

art. 2 din Legea nr. 58/1991, care nu au fost privatizate
integral, anterior datei de 19 iunie 1995, prin metode reglementate de alte acte normative, numai în mãsura în care
cota de gratuitate prevãzutã de Legea nr. 58/1991 nu a

sectorului agricol Ilfov, care au obligaþia de a analiza ºi a
comunica modul de soluþionare în termen de cel mult
5 zile de la data înregistrãrii contestaþiilor.
Art. 40. Ñ Procedura de alocare a acþiunilor aferente

fost transferatã în totalitate de cãtre Fondul Proprietãþii
Private la care respectiva societate comercialã este aron-

opþiunilor pentru Fondurile Proprietãþii Private va fi reglementatã prin norme separate, dupã apariþia legii de trans-

datã.
(2) În situaþia prevãzutã la alineatul precedent, alocarea

formare a acestora în societãþi de investiþii financiare.
Art. 41. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 constituie parte integrantã

acþiunilor se va face în limita cotei de gratuitate rãmasã
disponibilã pentru transferul cu titlu gratuit.

a prezentelor norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
LISTA

centrelor de subscriere nominalizate de

Judeþul
Nr.
0

Localitatea

Nr. centrului de subscriere

Strada

Nr.

Sectorul

Observaþii

1

2

3

4

5

6

NOTÃ:
Lista se va completa de cãtre fiecare instituþie abilitatã de Agenþia Naþionalã pentru
Privatizare, astfel:
Ñ localitãþile în ordine alfabeticã;
Ñ centrele de subscriere în ordinea numerotãrii;
Ñ la rubrica 6 Ñ Observaþii: <informatizat>.
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

a) CERERE DE SCHIMB AL TITLURILOR DE PRIVATIZARE CONTRA ACÞIUNI

____________ / __
Se completeazã de cãtre solicitant:
Titular CNP ºi/sau CCP*)
NUMÃR**)

Prenumele tatãlui:
nãscut în:

____________________________________________________

______________________________
________________________________

(nume, prenume)

la data de:

localitatea

________________
zi

lunã

an

ADRESA*):

Str.:
__________________________________________________
Nr.:
______
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Bloc:      Scara:    Etaj:    Apartament:    
Tel.:    ____________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Localitate:
                Jud./Sect.:
____________________________
*)
Act de identitate Seria: ______ Nr.: ____________ Cod numeric pers. : __________________________
eliberat de:
____________________________________
la data de: ________________
Reprezentat prin:
____________________________________________________
Act de identitate Seria: ______ Nr.: ____________ Cod numeric pers.: __________________________
În calitate de: mandatar
succesor
tutore
altele
depun: cuponul nominativ de privatizare
(numãrul): ________________
ºi un numãr de ______ carnete cu certificate de proprietate, ______ certificate de proprietate, pentru
schimbul contra acþiuni, la:
(Se va alege una dintre variantele de subscriere de mai jos; societatea comercialã va fi aleasã din ultima variantã a Listei societãþilor comerciale supuse privatizãrii în masã, publicatã în Monitorul Oficial al României).

¥

Societatea Comercialã ________________________________ cod fiscal: ____________________

având poziþia ________
în Lista societãþilor comerciale supuse privatizãrii în masã, publicatã
în Monitorul Oficial al României.

¥

Fondul Proprietãþii Private nr. _____, ______________________________

DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE CÃ OPÞIUNEA FÃCUTÃ ESTE IREVOCABILÃ, DATELE
ÎNSCRISE PE FORMULAR SUNT CORECTE, IAR TITLURILE DE PRIVATIZARE SUNT VALABILE, ÎN
CAZ CONTRAR, CEREREA VA FI ANULATÃ, IAR TITLURILE DE PRIVATIZARE VOR FI REÞINUTE.

Nr. CCP false
Nr. CP false
Nr. CNP false

________
________
______

Semnãturã deponent
_________________

Data:

_________________

Semnãtura autorizatã

_________________

**) Se vor completa datele de identificare a titularului din cuponul nominativ de privatizare ºi/sau actul de identitate.
**) Numãrul va fi identic cu nr. cererii de schimb col. 1 din Registrul centralizator Ñ anexa nr. 3 Ñ ºi va fi completat de

cãtre centrul de subscriere.
Se detaºeazã de cãtre funcþionarul centrului de subscriere.

" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) RECIPISA DE CONFIRMARE A CERERII DE SCHIMB

Numele*)
______________________________
Iniþiala, prenumele*)
______________________
ADRESA*):
Str.
__________________________ Nr. ______
__
Bloc  ______ Sc. ____ Et. ____ Ap. ______
Localitate ______________________ Jud./Sect.: ____
Denumirea societãþii ______________________________
Cod fiscal
____________________
sau
F.P.P.
__________________________
Nr. carnete cu certificate de proprietate ________
Nr. certificate de proprietate
________
Nr. cupoane nominative de privatizare ______

Se completeazã de cãtre centrul de subscriere:
NUMÃR**) ______________
CENTRU ____________________
Localitate

________________________

Jud./Sect.

________________________

Comision

__________ lei

Nr. carnete cu certif. de proprietate false ________
Nr. certificate de proprietate false
Nr. cupoane nominative de privatizare false

Semnãtura autorizatã

________
______
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la normele metodologice

Data .................................
Centrul de subscriere: .................
REGISTRU CENTRALIZATOR

Nr. ........................ din data ...............................
Nr.
Numele ºi
Nr.
cererii
prenumele
crt. de schimb titularului
0

1

2

Reprezentat
prin: numele
ºi prenumele

Buletinul de
identitate al
depunãtorului:
serie/nr.

Denumirea
societãþii
comerciale
sau a F.P.P.

3

4

5

Numãrul din care:
C.C.P. FALSE
6

7

Numãrul din care:
C.P.
FALSE
8

Numãrul din care:
C.N.P. FALSE

9

10

11

Semnãtura autorizatã,
...........................................................
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Societatea Comercialã*) ......................... S.A.
Str. .................................................nr. .............
Localitatea ........................................................
Judeþul/Sectorul ................................................
Capitalul social ........................................... lei
Valoarea nominalã a unei acþiuni ............. lei
Nr. din Registrul comerþului J ..../.........../.......
CERTIFICAT DE ACÞIONAR

pentru persoane fizice
Nr. ................. data: .......................
Se atestã calitatea de ACÞIONAR a domnului/doamnei ........................................................... ,
(numele, iniþiala, prenumele)

nãscut(ã) la data de .................................... , în localitatea ......................................
adresa: str. .................................. nr. ....... , bl. ....... , sc. ........ , et. ...... , ap. ......
localitatea
........................................................ , judeþul/sectorul ........... ,
care este înscris în Registrul acþionarilor la poziþia nr. .............. , fiind deþinãtorul unui numãr de
......... acþiuni nominative, cu numerele de ordine de la ............... pânã la ............ , cu o valoare
nominalã de ...................... lei fiecare.
Acþiunile au fost dobândite în urma alocãrii prin schimbarea unui numãr de .......... cupoane
nominative de privatizare, a unui numãr de ................. carnete cu certificate de proprietate ºi a
unui numãr de .................... carnete cu certificate de proprietate incomplete, cu indicele de alocare
(dupã caz) = ............. .
Semnãturi administratori,
............................
..........................
*) Se va trece, dupã caz, societatea comercialã sau societatea de investiþii financiare.

ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR
În scopul modernizãrii sistemului de abonare ºi de expediþie a publicaþiilor sale, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ doreºte sã cunoascã preferinþele abonaþilor sãi, pentru a veni în
întâmpinarea acestora printr-o nouã dotare.
De aceea, vã rugãm sã completaþi ºi sã expediaþi pe adresa noastrã: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, sau prin fax
nr. 312.47.03, talonul alãturat, în care sã notaþi cu X în cãsuþele în care se încadreazã rãspunsul
dumneavoastrã ( X ).

❒

v
• Denumirea firmei/Numele persoanei solicitante:
.....................................................................................................................................
• Sediul/adresa completã:
Ñ Localitatea ............................................., codul poºtal ...................................,
str. .................................. nr. .........., bl. .........., ap. .........., sc. .........., et. ..........,
sector .........., judeþ .............................. .
• Abonamentul a fost fãcut la:
Ñ RODIPET
Ñ altã societate comercialã
Ñ Poºta românã
Ñ R.A.M.O. (direct)

❒
❒
❒
❒

• Abonamentul dvs. a fost achitat prin:
Ñ dispoziþie/ordin de platã
❒
Ñ mandat poºtal
❒
Ñ chitanþã RODIPET
❒
ºi se referã la (precizaþi, dacã este cazul, numãrul de abonamente):

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Un
abonament

Un numãr de
abonamente

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

M. Of., Partea I
M. Of., Partea I bis
M. Of., Partea I în limba maghiarã
M. Of., Partea a II-a
M. Of., Partea a III-a
M. Of., Partea a IV-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Colecþii tematice pe domenii
Ediþii tematice trilingve
Repertoriul actelor publicate în M.Of.,
Partea I, decembrie 1989Ñianuarie 1996

• Dacã pentru un nou tip de abonamente
doriþi dischete cu textul înmagazinat
• Dacã abonamentul dvs. este anual
trimestrial

❒
❒
❒
❒

• Dacã doriþi sã primiþi cãrþile ambalate în:
hârtie
folie de plastic

❒
❒

• Dacã sunt mai multe abonamente, doriþi
adresare nominalã pe fiecare pachet?

❒

lunar
trimestrial

• Alte aspecte pe care le apreciaþi ca fiind de luat în considerare:
.....................................................................................................................................

v

ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR
Evident, avem în vedere prin aceasta o servire civilizatã ºi scurtarea timpului în care vã
vor parveni publicaþiile.
Pentru proiectarea noului sistem pe care dorim sã-l realizãm în acest an, informaþiile ne
sunt strict necesare, neputându-le obþine pe altã cale.
Vã mulþumim.
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