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HOTÃRÂRE
pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã ºi contabilã
ºi a normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora
În temeiul art. 4 ºi 42 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã modelele formularelor comune
privind activitatea financiarã ºi contabilã, cuprinse în catalogul prezentat în anexa nr. 1A, precum ºi normele metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, prevãzute în
anexa nr. 1B.
(2) Persoanele juridice ºi persoanele fizice prevãzute la
art. 1 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991 vor utiliza, pentru
determinarea veniturilor din activitatea de exploatare, numai
formulare tipizate cu regim special, comune pe economie.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (2), care utilizeazã formulare specifice cu regim special ce nu se regãsesc în
anexa nr. 1A, vor solicita Ministerului Finanþelor avizul pentru utilizarea machetelor acestora, cu respectarea normelor
de tipãrire, evidenþã, întocmire ºi utilizare a formularelor
comune pe economie.

(4) La propunerea principalilor utilizatori, Ministerul
Finanþelor aprobã introducerea de noi formulare tipizate cu
regim special, comune ºi specifice, precum ºi modificarea
sau eliminarea celor aflate în uz.
(5) Sistemul unitar de înseriere ºi numerotare a formularelor tipizate cu regim special se asigurã, la nivel naþional,
de cãtre Ministerul Finanþelor ºi Regia Autonomã
”Imprimeria NaþionalãÒ.
Formularele prevãzute în anexa nr. 1A se asigurã de
cãtre Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ sau de alte
unitãþi tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe
baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanþelor.
(6) Necesarul de formulare tipizate cu regim special se
stabileºte anual de cãtre fiecare persoanã prevãzutã la
alin. (2), care va transmite comenzi ferme direcþiilor
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generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat, judeþene ºi a municipiului Bucureºti, respectiv administraþiilor financiare ale sectoarelor municipiului Bucureºti.
Formularele tipizate cu regim special prevãzute în anexa
nr. 1A se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin unitãþile
teritoriale ale Ministerului Finanþelor sau prin unitãþi agreate
de acestea, cu care se vor încheia contracte de distribuire
conform prevederilor ordinului ministrului finanþelor. În acest
scop, pânã la data de 31 decembrie 1997 se vor crea, în
cadrul Ministerului Finanþelor ºi în unitãþile sale teritoriale,
servicii specializate ºi se vor asigura spaþii de depozitare
ºi dotãri corespunzãtoare.
(7) Evidenþa operativã a formularelor tipizate cu regim
special se þine cu ajutorul Fiºei de magazie a formularelor
cu regim special cod 14-3-8/b.
(8) Formularele tipizate cu regim special prevãzute în
anexa nr. 1A se distribuie persoanelor prevãzute la alin. (2)
începând cu data de 1 a lunii urmãtoare celei în care prezenta hotãrâre intrã în vigoare ºi vor fi utilizate numai de
la data de 1 ianuarie 1998.
Vechile formulare tipizate cu regim special existente în
stoc la data de 31 decembrie 1997 se vor utiliza pânã la
epuizarea stocului, fãrã a se folosi noile modele. În acest
sens, persoanele prevãzute la alin. (2) au obligaþia sã
comunice, pânã la data de 31 ianuarie 1998, direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, stocul existent la data de 31 decembrie 1997, conform situaþiei prezentate în anexa nr. 2.
Dupã data de 1 aprilie 1998, formularele tipizate cu
regim special rãmase în stoc la persoanele prevãzute la
alin. (2) pot fi utilizate numai cu aprobarea direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
(9) Persoanele prevãzute la alin. (2) pot solicita executarea formularelor tipizate cu regim special pe hârtie de
calitate superioarã ºi/sau având imprimate în antetul modelului sigla, emblema sau datele de identificare, prin transmiterea unei comenzi ferme la Regia Autonomã ”Imprimeria
NaþionalãÒ, în condiþiile suportãrii eventualelor diferenþe de
preþ.
(10) Începând cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele
prevãzute la alin. (2), care utilizeazã tehnica de calcul pentru emiterea formularelor cu regim special, vor trece la utilizarea formularelor pretipãrite, înseriate ºi numerotate, pe
hârtie de imprimantã, prin grija Regiei Autonome
”Imprimeria NaþionalãÒ sau a altei unitãþi tipografice agreate,
sub supravegherea acesteia, respectând regulile specifice
acestora, prevãzute în anexa nr. 1A.
În cazuri bine justificate, Ministerul Finanþelor poate
aproba excepþii de la prevederile alineatului precedent.

(11) În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, Ministerul Finanþelor va prezenta
Guvernului Programul naþional de introducere a caselor de
marcat fiscale.
Art. 2. Ñ (1) Normele metodologice de întocmire ºi de
utilizare a celorlalte formulare tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiarã ºi contabilã, precum ºi
modelele acestora, elaborate în baza art. 4 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, se aprobã prin ordin al ministrului
finanþelor.
(2) Formularele tipizate prevãzute la alin. (1) nu au
regim special de tipãrire, înseriere, numerotare ºi evidenþã,
iar modelele acestora pot fi adaptate în funcþie de specificul ºi de necesitãþile persoanelor prevãzute la art. 1
alin. (2), cu condiþia respectãrii conþinutului de informaþii ºi
a normelor de întocmire ºi de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare comune pe economie se va
realiza de cãtre utilizatori, cu respectarea prevederilor
alineatului precedent.
Art. 3. Ñ Sursele financiare necesare tipãririi formularelor prevãzute la art. 1 se asigurã de cãtre Regia Autonomã
”Imprimeria NaþionalãÒ ºi de cãtre tipografiile selectate pe
baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanþelor,
urmând a se recupera de la persoanele prevãzute la art. 1
alin. (2), pe mãsura livrãrii acestora.
Art. 4. Ñ Utilizarea altor modele de formulare tipizate,
comune pe economie, cu regim special, în locul formularelor menþionate la art. 1, se poate face numai cu avizul
Ministerului Finanþelor.
Art. 5. Ñ Modelele formularelor tipizate comune ºi specifice în legãturã cu aplicarea taxei pe valoarea adãugatã,
aprobate de cãtre Ministerul Finanþelor în baza art. 4, precum ºi cele prevãzute în anexa nr. 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii
ºi gestionãrii formularelor tipizate comune ºi specifice în
legãturã cu aplicarea taxei pe valoarea adãugatã rãmân
valabile pânã la data de 31 martie 1998.
Art. 6. Ñ Procurarea ºi utilizarea de formulare tipizate
cu regim special de înseriere ºi numerotare din alte surse
decât cele prevãzute în prezenta hotãrâre sunt interzise.
Operaþiunile consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul
tranzacþiilor respective sunt considerate fãrã documente
legale de provenienþã.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1A, 1B ºi 2 fac parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 8. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 768/1992 cu
privire la reglementarea folosirii ºi gestionãrii formularelor
tipizate comune ºi specifice în legãturã cu aplicarea taxei
pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 2 decembrie 1997.
Nr. 831.
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ANEXA Nr. 1A

CATALOGUL

formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipãrire,
înseriere ºi numerotare, privind activitatea financiarã ºi contabilã

NOMENCLATORUL

formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipãrire,
înseriere ºi numerotare
1.
2.
2.
3.
2.
4.
2.
5.

Aviz de însoþire a mãrfii
Chitanþa
Chitanþa fiscalã
Factura fiscalã
Factura
Bon de comandã-chitanþã (T.V.A.)
Bon de comandã-chitanþã
Fiºa de magazie a formularelor cu regim special

14-3-6/A
14-4-1
14-4-2
14-4-10/A
14-4-10/aA
14-4-11
14-4-11/a
14-3-8/b

AVIZ DE ÎNSOÞIRE A MÃRFII

(cod 14-3-6A)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare.
Tipãrit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte trei file, în culori diferite Ñ albastru, exemplarul 1, roºu, exemplarul 2, verde, exemplarul 3.
1. Serveºte ca:
Ñ document de însoþire a mãrfii pe timpul transportului;
Ñ document ce stã la baza întocmirii facturii;
Ñ dispoziþie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale
aceleiaºi unitãþi;
Ñ document de primire în gestiunea cumpãrãtorului sau în gestiunea primitoare din cadrul
aceleiaºi unitãþi în cazul transferului.
2. Se întocmeºte în trei exemplare de cãtre unitãþile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrãrii produselor, mãrfurilor sau altor valori materiale, datoritã unor condiþii obiective ºi cu totul excepþionale, fãcându-se menþiunea ”Urmeazã facturaÒ.
În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaºi unitãþi patrimoniale dispersate teritorial, avizul de însoþire a mãrfii va purta menþiunea ”Fãrã facturãÒ.
Se emite, pe mãsura livrãrii, de cãtre compartimentul desfacere, care semneazã pentru întocmire.
Pe avizul de însoþire a mãrfii, emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terþi
sau pentru vânzare în regim de consignaþie, se face menþiunea ”Pentru prelucrare la terþiÒ sau
”Pentru vânzare în regim de consignaþieÒ, dupã caz, etc.
În celelalte situaþii decât cele prevãzute mai sus se face menþiunea cauzei pentru care s-a
întocmit avizul de însoþire a mãrfii ºi nu factura.
3. Circulã:
¥ la furnizor:
Ñ la delegatul unitãþii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire
(exemplarul 1);
Ñ la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantitãþilor livrate în evidenþele acestuia
ºi pentru întocmirea facturii (exemplarele 2 ºi 3);
Ñ la compartimentul financiar-contabil, ataºat la facturã (exemplarul 3);
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la magazie, pentru încãrcarea în gestiune a produselor, mãrfurilor sau altor valori materiale primite, dupã efectuarea recepþiei de cãtre comisia de recepþie ºi dupã consemnarea rezultatelor (exemplarul 1);
Ñ la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantitãþilor aprovizionate în evidenþa
acestuia (exemplarul 1);
Ñ la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sinteticã ºi analiticã, ataºat la facturã (exemplarul 1).
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În cazul valorilor materiale prelucrate la terþi, pe exemplarul respectiv se face menþiunea ”Din
prelucrare la terþiÒ.
4. Se arhiveazã:
¥ la furnizor:
Ñ la compartimentul desfacere (exemplarul 2);
Ñ la compartimentul financiar-contabil, ataºat la exemplarul 3 al facturii (exemplarul 3);
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul financiar-contabil, ataºat la exemplarul 1 al facturii (exemplarul 1).

Furnizor .............................................

Cumpãrãtor .....................................................

(denumirea, forma juridicã)

(denumirea, forma juridicã)

Nr. de înmatriculare în Registrul.......
comerþului/anul ....................................
Nr. de înregistrare fiscalã ..................
Sediul (localitatea, str. nr.).................
Judeþul .................................................
Contul ..................................................
Banca ..................................................

Nr. de înmatriculare în Registrul....................
comerþului/anul .................................................
Nr. de înregistrare fiscalã ...............................
Sediul (localitatea, str. nr.)..............................
Judeþul ..............................................................
Contul ...............................................................
Banca................................................................

AVIZ DE ÎNSOÞIRE A MÃRFII

Nr. ...........................................
Data (ziua, luna, anul) ............

Nr.
crt.
0

SPECIFICAÞIA
(produse, ambalaje etc.)

U.M.

Cantitatea livratã

Preþul unitar
(fãrã T.V.A.)
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

1

2

3

4

5

Semnãtura ºi ºtampila
furnizorului

Date privind expediþia
Numele delegatului... ........................
Buletinul/cartea de identitate
seria ......... nr. ....... eliberat/ã ........
Mijlocul de transport .........................
nr. ......................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenþa
noastrã la data de............. ora ......
Semnãturile .......................................

TOTAL:
Semnãtura
de primire

14-3-6A
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Ñ verso Ñ

Nr.
crt.
0

SPECIFICAÞIA
(produse, ambalaje etc.)

U.M.

Cantitatea livratã

Preþul unitar
(fãrã T.V.A.)
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

1

2

3

4

5

Semnãtura ºi ºtampila
furnizorului

Date privind expediþia
Numele delegatului... ........................
Buletinul/cartea de identitate
seria ........ nr. ........ eliberat/ã ........
Mijlocul de transport .........................
nr. ......................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenþa
noastrã la data de............. ora ......
Semnãturile .......................................

TOTAL:
Semnãtura
de primire

CHITANÞÃ

(cod 14-4-1)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare.
Tipãrit în carnete cu câte 100 de file.
1. Serveºte ca:
Ñ document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unitãþii;
Ñ document justificativ de înregistrare în registrul de casã (cu respectarea Regulamentului
operaþiunilor de casã) ºi în contabilitate.
2. Se întocmeºte în douã exemplare, pentru fiecare sumã încasatã, de cãtre casierul unitãþii
ºi se semneazã de acesta pentru primirea sumei.
3. Circulã la depunãtor (exemplarul 1, cu ºtampila unitãþii). Exemplarul 2 rãmâne în carnet,
fiind folosit ca document de verificare a operaþiunilor efectuate în registrul de casã.
4. Se arhiveazã la compartimentul financiar-contabil, dupã utilizarea completã a carnetului
(exemplarul 2).
Unitatea ......................................
Codul fiscal ................................
Nr. de înmatriculare în Registrul
comerþului/anul ...........................
Sediul (localitatea, str., nr.) ......
Judeþul ........................................

CHITANÞA Nr.
Data ............. 199....
Am primit de la ..................................................................
Adresa .................................................................................
Suma de ................ adicã .................................................
.............................................................................................
Reprezentând ......................................................................
Casier,
14-4-1
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CHITANÞA FISCALÃ

(cod 14-4-2)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare.
Se distribuie numai plãtitorilor de T.V.A.
Tipãrit în carnete cu 100 de file.
1. Serveºte ca:
Ñ document justificativ privind cumpãrarea unor bunuri sau prestarea unor servicii, în condiþiile în care nu se întocmeºte facturã;
Ñ document justificativ de înregistrare în contabilitate, atunci când este însoþitã de bonul eliberat de la casa de marcat, Bonul de vânzare (cod 11-1-12) sau Chitanþa (cod 14-4-1), ºi de
deducere a T.V.A.
2. Se întocmeºte în douã exemplare de cãtre vânzãtor sau de cãtre prestatorul de servicii.
Eliberarea chitanþei fiscale se face dupã ce bunurile ºi serviciile au fost achitate, în care sens s-a
eliberat bonul de la casa de marcat, Bonul de vânzare (cod 11-1-12) sau Chitanþa (14-4-1).
Chitanþa fiscalã nu înlocuieºte Chitanþa (cod 14-4-1), care se întocmeºte pentru încasãrile în
numerar la casieria unitãþii.
Chitanþa fiscalã nu se utilizeazã pentru vânzarea bunurilor en gros cãtre alte unitãþi patrimoniale.
În coloana ”SpecificaþieÒ, bunurile sau serviciile se înscriu grupate pe cote de T.V.A.
3. Circulã:
¥ la cumpãrãtor, pentru înregistrare în jurnalul pentru cumpãrãri (exemplarul 1);
¥ la furnizor, în cazul în care este scutit de obligaþia emiterii facturii (exemplarul 2).
4. Se arhiveazã:
¥ la cumpãrãtor, la compartimentul financiar-contabil, împreunã cu bonul de la casa de marcat, bonul de vânzare sau chitanþa eliberatã de vânzãtor (exemplarul 1);
¥ la furnizor sau la vânzãtor, dupã utilizarea completã a carnetului (exemplarul 2).

FACTURA FISCALÃ

(cod 14-4-10/A)
ºi
FACTURA

(cod 14-4-10/aA)
Formular cu regim special de înseriere ºi de numerotare.
Tipãrit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite:
albastru Ñ exemplarul 1, roºu Ñ exemplarul 2, verde Ñ exemplarul 3.
1. Serveºte 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 a mãrfii pe timpul transportului;
Ñ document de încãrcare în gestiunea primitorului;
Ñ document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului ºi a cumpãrãtorului.
2. Se întocmeºte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor ºi a mãrfurilor, la executarea lucrãrilor ºi la prestarea serviciilor, de cãtre 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 compartimentul emitent.
Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrãrii, datoritã unor condiþii obiective ºi
cu totul excepþionale, produsele ºi mãrfurile livrate sunt însoþite, pe timpul transportului, de avizul
de însoþire a mãrfii. În vederea corelãrii documentelor de livrare, numãrul ºi data avizului de însoþire a mãrfii se înscriu în formularul de facturã.
Factura fiscalã (cod 14-4-10/A) se întocmeºte numai de cãtre plãtitorii de T.V.A. În Facturã,
bunurile, lucrãrile executate sau serviciile prestate se înscriu în coloana 1, grupate pe cote de
T.V.A.
Factura (cod 14-4-10/aA) se întocmeºte de cãtre unitãþile patrimoniale neplãtitoare de T.V.A.
3. Circulã:
¥ 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);
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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-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 3);
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operaþiunii, având ataºat exemplarul
din avizul de însoþire a mãrfii care a însoþit produsul sau marfa, dacã este cazul, inclusiv nota de
recepþie ºi 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).
4. Se arhiveazã:
¥ la furnizor:
Ñ la compartimentul desfacere (exemplarul 2);
Ñ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Furnizor .............................................

Cumpãrãtor .....................................................

............................................................................
(denumirea, forma juridicã)

............................................................................................
(denumirea, forma juridicã)

Nr. de înmatriculare în Registrul.......
comerþului/anul ....................................
Codul fiscal .........................................
Sediul (localitatea, str. nr.).................
Judeþul .................................................
Contul ..................................................
Banca ..................................................

Codul fiscal ......................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)..............................
Judeþul ..............................................................
Contul ...............................................................
Banca................................................................

FACTURA FISCALÃ

Nr. facturii .................................
Data (ziua, luna, anul) ............
Nr. avizului de însoþire a mãrfii ..........
(dacã este cazul)

Nr.
crt.
0

Denumirea produselor
sau
a serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preþul unitar
(fãrã T.V.A.)
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

Valoarea
T.V.A.
Ñ lei Ñ

1

2

3

4

5(3x4)

6

Semnãtura ºi ºtampila
furnizorului

Date privind expediþia:
Numele delegatului... ..........................
Buletinul/cartea de identitate
seria ...... nr. ........ eliberat(ã) ...........
Mijlocul de transport ...........................
nr. ........................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenþa
noastrã la data de.................ora ......
Semnãturile .........................................

TOTAL,
din care:
accize
Semnãtura
de primire

X
Total
de platã
(col. 5 + col. 6)

14-4-10/A
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Ñ verso Ñ

Cota T.V.A. ........... %

Continuarea facturii nr. ..................................

Nr.
crt.

Denumirea produselor
sau
a serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preþul unitar
(fãrã T.V.A.)
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

Valoarea
T.V.A.
Ñ lei Ñ

0

1

2

3

4

5(3x4)

6

Semnãtura ºi ºtampila
furnizorului

Date privind expediþia
Numele delegatului .............................
Buletinul/cartea de identitate
seria ...... nr. ........ eliberat(ã) ...........
Mijlocul de transport ...........................
nr. ........................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenþa
noastrã la data de ...............ora .......
Semnãturile .........................................

TOTAL,
din care:
accize
Semnãtura
de primire

X
Total
de platã
(col. 5 + col. 6)

Furnizor .............................................

Cumpãrãtor .....................................................

............................................................................
(denumirea, forma juridicã)

............................................................................................
(denumirea, forma juridicã)

Nr. de înmatriculare în Registrul.......
comerþului/anul ....................................
Codul fiscal .........................................
Sediul (localitatea, str. nr.).................
Judeþul .................................................
Contul ..................................................
Banca ..................................................

Codul fiscal ......................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)..............................
Judeþul ..............................................................
Contul ...............................................................
Banca................................................................

FACTURA

Nr. facturii .................................
Data (ziua, luna, anul) ............
Nr. avizului de însoþire a mãrfii .......
(dacã este cazul)

Nr.
crt.
0

Denumirea produselor
sau a serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preþul unitar
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

1

2

3

4

5(3x4)

Semnãtura ºi ºtampila
furnizorului

Date privind expediþia:
Numele delegatului .............................
Buletinul/cartea de identitate
seria ....... nr. ....... eliberat(ã) ...........
Mijlocul de transport ...........................
nr. ........................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenþa
noastrã la data de ............. ora ......
Semnãturile .........................................

TOTAL,
din care:
accize
Semnãtura
de primire

14-4-10/aA
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Ñ verso Ñ

Continuarea facturii nr. ..................................
Nr.
crt.
0

Denumirea produselor
sau a serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preþul unitar
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

1

2

3

4

5(3x4)

Semnãtura ºi ºtampila
furnizorului

Date privind expediþia:
Numele delegatului... ..........................
.............................................
Buletinul/cartea de identitate
seria .... nr. ...... eliberat(ã)...................
Mijlocul de transport ...........................
nr. ........................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenþa
noastrã la data de............... ora ......
Semnãturile .........................................

TOTAL:
Semnãtura
de primire

BON DE COMANDÃ Ñ CHITANÞÃ

(cod 14-4-11 ºi cod 14-4-11/a)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare.
Tipãrit în carnete cu câte 75 de file.
1. Serveºte ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii ºi evaluarea
obiectului de executat sau de reparat, dupã caz, încasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate ºi a materialelor consumate.
Bonul de comandãÑchitanþa (cod 14-4-11) se întocmeºte numai de cãtre plãtitorii de T.V.A.
2. Se întocmeºte în trei exemplare de cãtre unitatea prestatoare.
3. Circulã:
Ñ exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;
Ñ exemplarul 2 se predã clientului;
Ñ exemplarul 3 rãmâne în carnet.
4. Se arhiveazã:
Ñ exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;
Ñ exemplarul 3 rãmâne în carnet.
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Unitatea ............................................................
Codul fiscal ......................................................
Nr. de înmatriculare în Registrul comerþului/
anul ..................................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)...............................
Judeþul ..............................................................

B O N D E C O M A N D Ã - C H I T A N Þ Ã Nr. . . . .

din data de .....................................
Client ......................................................, str. ................................................ nr. ........., bl. ..........,
et. ......, ap. ........, sectorul/judeþul ........................, localitatea ...................................
Codul

Obiectul/Operaþiunea

U.M.

Cantitatea

Preþul unitar/
Tarif
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

TOTAL I: .........................................
TOTAL II: ........................................
TOTAL (I + II): ...............................
T.V.A.: ..............................................
TOTAL GENERAL: .........................
Încasat avans .................................................................................................................................
Rest de platã ..................................................................................................................................
Termen de execuþie .......................................................................................................................
Valoarea obiectului adus la reparat ..............................................................................................
Obiectul neridicat în termen de un an se valorificã conform normelor legale.
Responsabil,
L.S.
.........................................

Client,
.........................................
14-4-11

t2

Ñ verso Ñ

Materiale date de unitate
Codul

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preþul
unitar
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

TOTAL II: ........................................
Materiale aduse de client
Codul

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preþul
unitar
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

TOTAL III: .......................................
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Unitatea ............................................................
Codul fiscal ......................................................
Nr. de înmatriculare în Registrul comerþului/
anul ..................................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)...............................
Judeþul ..............................................................

B O N D E C O M A N D Ã - C H I T A N Þ Ã Nr. . . . .

din data de .....................................
Client ......................................................, str. ................................................ nr. ........., bl. ..........,
et. ......, ap. ........, sectorul/judeþul ........................, localitatea ...................................
Codul

Obiectul/Operaþiunea

U.M.

Cantitatea

Preþul unitar/
Tarif
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

TOTAL I: .........................................
TOTAL II: ........................................
TOTAL (I + II): ...............................

Încasat avans .................................................................................................................................
Rest de platã ..................................................................................................................................
Termen de execuþie .......................................................................................................................
Valoarea obiectului adus la reparat ..............................................................................................
Obiectul neridicat în termen de un an se valorificã conform normelor legale.
Responsabil,
L.S.
.........................................

Client,
.........................................
14-4-11/a t2
Ñ verso Ñ

Materiale date de unitate
Codul

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preþul
unitar
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

TOTAL II: ........................................
Materiale aduse de client
Codul

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preþul
unitar
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

TOTAL III: .......................................
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FIªA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL

(cod 14-3-8/b)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare.
1. Serveºte ca:
Ñ document de evidenþã a intrãrilor, ieºirilor ºi stocurilor de formulare, care au un regim
special de înseriere, numerotare, evidenþã ºi urmãrire;
Ñ document de evidenþã a formularelor anulate;
Ñ document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), pe compartimentele unitãþii, în
vederea numerotãrii formularelor;
Ñ sursã de informaþii pentru controlul operativ curent ºi contabil al stocurilor de formulare.
2. Se întocmeºte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special,
de cãtre gestionar.
Fiºele de magazie ale formularelor cu regim special se þin la locul de depozitare a formularelor.
3. Nu circulã, fiind document de înregistrare.
4. Se arhiveazã la compartimentul financiar-contabil.

Rezervat numerele
(seriile)

.......................................................
Unitatea

de la

Pentru
compartiment

pânã la

FIªÃ DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL

Denumirea formularului .........................................
Codul formularului ............ formatul .....................
Preþul unitar ............. U.M. ........... Codul ..........

Data

Cantitatea
Felul
ºi numãrul
formularului
de primire
elibesau de eliberare primitã
ratã

Numerele (seria)
Stocul
de la

pânã la

Numele
ºi prenumele
primitorului

Formularele
neutilizabile
(numãrul
ºi seria)

Data
ºi semnãtura
celui care
predã
formularele
neutilizabile

14-3-8/b
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Ñ verso Ñ

Data

Felul
ºi numãrul
formularului
de primire
sau de
eliberare

Cantitatea

Numerele (seria)
Stocul

primitã

eliberatã

de la

pânã la

Numele
ºi prenumele
primitorului

Formularele
neutilizabile
(numãrul
ºi seria)

Data
ºi semnãtura
celui care
predã
formularele
neutilizabile

ANEXA Nr. 1B
NORME METODOLOGICE

pentru întocmirea ºi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiarã ºi contabilã
Art. 1. Ñ Persoanele juridice ºi persoanele fizice prevãzute la art. 1 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, au obligaþia sã organizeze ºi sã asigure evidenþa, gestionarea ºi
corecta utilizare a formularelor cu regim special de înseriere ºi numerotare, cum sunt: facturile, chitanþele, avizele
de însoþire a mãrfii, alte documente, cu ajutorul cãrora se
stabilesc volumul de activitate, plãþile ºi încasãrile efectuate în raport cu bugetul de stat, clienþii, furnizorii sau cu
alte persoane fizice ºi juridice.
Art. 2. Ñ Formularele care stau la baza determinãrii
veniturilor persoanelor prevãzute la art. 1 se asigurã prin
Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ sau de cãtre alte
unitãþi tipografice agreate, sub supravegherea acesteia.
Art. 3. Ñ Organizarea gestionãrii, folosirii ºi evidenþei
formularelor prevãzute la art. 2 se face potrivit prevederilor
prezentelor norme metodologice, iar rãspunderea revine
administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane care au obligaþia gestionãrii patrimoniului.
Art. 4. Ñ La persoanele prevãzute la art. 1, evidenþa
operativã a formularelor se þine cu ajutorul Fiºei de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b), care se
completeazã distinct pentru fiecare tip de formular, pe
mãsura aprovizonãrii acestora.
Art. 5. Ñ Formularele cu regim special de înseriere ºi
numerotare se elibereazã utilizatorilor, pe baza aprobãrii
administratorului, a ordonatorului de credite sau a altor persoane care au obligaþia gestionãrii patrimoniului, în care se
va specifica faptul cã formularele ridicate anterior au fost
folosite în conformitate cu normele în vigoare, iar cele pierdute Ñ seria ........... de la nr. ............... la nr. ...............
Ñ au fost declarate nule în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr. ......... .

Formularele cu regim special de înseriere ºi numerotare
se elibereazã din magazie pe baza bonului de consum,
dintr-un bonier distinct, gestionat de persoana împuternicitã
în acest scop de cãtre administratorul, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligaþia gestionãrii patrimoniului.
La eliberarea din magazie a acestor formulare, în bonul
de consum se înscriu, în mod obligatoriu, seria ºi numerele
aferente formularelor respective.
Art. 6. Ñ Salariaþii care primesc spre folosinþã aceste
formulare rãspund de utilizarea lor, pentru consemnarea
operaþiunilor legale, ºi au obligaþia sã justifice în orice
moment existenþa lor.
Art. 7. Ñ Înscrierea datelor în aceste formulare se face
potrivit reglementãrilor cuprinse în normele generale privind
documentele justificative ºi financiar-contabile.
Art. 8. Ñ Formularele care nu se mai folosesc se restituie la magazie pe baza Bonului de predare-transfer, restituire, cod 14-3-3A, ºi se înregistreazã ca intrare în Fiºa de
magazie a formularelor cu regim special, cod 14-3-8/b,
menþionându-se numerele ºi seria formularelor primite.
Art. 9. Ñ În cazul în care o persoanã prevãzutã la
art. 1 se lichideazã, fuzioneazã sau se divizeazã, se va
proceda astfel:
Ñ în cazul lichidãrii, formularele neutilizate se vor
retur na Regiei Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ sau
tipografiilor agreate furnizoare, pe baza unui proces-verbal
în care se vor înscrie felul, seria ºi numãrul documentelor,
fãrã plata contravalorii acestora când formularele sunt individualizate;
Ñ în cazul fuzionãrii, formularele se vor folosi pânã în
momentul în care acestea se epuizeazã;
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Ñ în cazul divizãrii, formularele se vor folosi de cãtre
una dintre persoanele prevãzute la art. 1, nou-înfiinþate, cu
aprobarea direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului
Bucureºti.
Art. 10. Ñ Formularele neutilizabile, defectuos tipãrite
sau în alte cazuri similare se anuleazã prin barare pe diagonalã, fãcându-se menþiunea ”ANULATÒ pe toate exemplarele, ºi se restituie, cu excepþia formularelor din carnete
broºate, gestionarului de formulare, sub semnãtura persoanei predatoare, în fiºa de magazie a formularului cu regim
special înscriindu-se numãrul ºi seria formularului respectiv
în coloana ”formulare neutilizabileÒ, urmând a fi predate la
arhivã ºi pãstrate conform normelor legale.

Art. 11. Ñ Formularele utilizate ºi cele neutilizabile,
pânã la predarea lor la arhivã, se pãstreazã la compartimentul care le-a folosit, în ordinea numerelor, pentru a permite controlul în orice moment al utilizãrii acestora.
Art. 12. Ñ Orice lipsuri sau pierderi de formulare numerotate, în magazie sau la compartimentele care le utilizeazã, vor fi aduse la cunoºtinþã, în scris, administratorului,
ordonatorului de credite sau altor persoane, care au obligaþia gestionãrii patrimoniului unitãþii, care vor dispune cercetarea ºi verificarea împrejurãrilor în care s-au produs
lipsurile sau pierderile ºi eventuala tragere la rãspundere a
celor vinovaþi, conform legii.
Formularele cu regim special de înseriere ºi numerotare,
pierdute sau sustrase se declarã nule în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, dupã sesizarea organelor în drept.
ANEXA Nr. 2

SITUAÞIA

stocului de formulare cu regim special de înseriere ºi numerotare la data de 31 decembrie 1997
Ñ model Ñ
Nr.
crt.

Denumirea
formularului

Codul
formularului

U.M.

Conducãtorul unitãþii,

Cantitatea

Numerele (seria)
de la
pânã la

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea Pomului de Crãciun
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Cu ocazia sãrbãtorilor de Crãciun ºi a Anului
Nou se acordã daruri copiilor orfani, abandonaþi ºi handicapaþi din unitãþile de învãþãmânt, de sãnãtate ºi de asistenþã
socialã, precum ºi asistaþilor din cãminele pentru bãtrâni ºi
pentru pensionari.
Art. 2. Ñ (1) Pentru copiii din unitãþile de învãþãmânt ºi
de sãnãtate darurile se acordã prin aceste unitãþi. Pentru
copiii de la Centrul social ”GavrocheÒ de integrare familialã
pentru copii, precum ºi pentru asistaþii din cãminele pentru
pensionari, darurile se acordã prin direcþiile generale de
muncã ºi protecþie socialã.

(2) Pentru copiii din centrele de primire a minorilor, pentru asistaþii din cãminele-spital pentru bolnavii cronici ºi din
cãminele pentru bãtrâni, darurile se acordã prin prefecturi.
Art. 3. Ñ Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de
acordarea darurilor, se alocã, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, suma de 6.320 milioane lei,
potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Bucureºti, 18 decembrie 1997.
Nr. 850.

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Constantin Isbãºoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
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ANEXÃ

REPARTIZAREA

pe ordonatori principali de credite a fondurilor destinate procurãrii de cadouri
cu ocazia sãrbãtorilor de Crãciun ºi a Anului Nou
Ordonatorul
principal de credite

Titlul
de cheltuieli

Capitolul

Ministerul Educaþiei
Naþionale
Ministerul Sãnãtãþii

57.01 ”ÎnvãþãmântÒ

Ministerul Muncii
ºi Protecþiei Sociale

60.01 ”Asistenþã
socialã, alocaþii,
pensii, ajutoare ºi
indemnizaþiiÒ
51.01 ”Autoritãþi
publiceÒ

Secretariatul General
al Guvernului

58.01 ”SãnãtateÒ

Suma
Ñ mii lei Ñ

Cheltuieli materiale
ºi servicii
Cheltuieli materiale
ºi servicii
Cheltuieli materiale
ºi servicii

4.633.550

Cheltuieli materiale
ºi servicii

1.085.100

500.000
101.350

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
OFICIUL NAÞIONAL DE CADASTRU,
GEODEZIE ªI CARTOGRAFIE

ORDIN
privind constituirea Comisiei de autorizare a persoanelor fizice ºi juridice care au dreptul sã
execute, legal, lucrãri de cadastru, geodezie ºi cartografie pe teritoriul României, precum ºi a
colegiului de onoare
În baza art. 1 alin. (1) ºi art. 2 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie, a prevederilor art. 40 ºi 46 din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice ºi juridice care au dreptul sã execute, legal, lucrãri de cadastru, geodezie ºi cartografie pe
teritoriul României, precum ºi a specificaþiilor din Procesul-verbal nr. 1 din 21 octombrie 1997, pe data prezentului ordin
se aprobã componenþa Comisiei de autorizare ºi a Colegiului de onoare cu sarcini de examinare a cererilor de autorizare ºi, respectiv, de analizare a contestaþiilor referitoare la autorizarea persoanelor fizice ºi juridice care au dreptul sã
execute, legal, lucrãri de cadastru, geodezie ºi cartografie pe teritoriul României, astfel:

COMISIA DE AUTORIZARE

(Mandat: un an)
Preºedintele Comisiei de autorizare
¥ Dr. Ion Gr. Sion, Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie.
Membri:
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Col. ing. Marcel Chiriacescu, Direcþia Topograficã Militarã
Prof. dr. ing. Nicolae Fotescu, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
Ing. Mircea Mihãilã, Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie
Conf. dr. ing. Johan Neuner, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
Dr. ing. Cornel Pãunescu, Asociaþia Patronalã de Cadastru ºi Geodezie
Locotenent-colonel conf. dr. ing. Cornel Serediuc, Academia Tehnicã Militarã.

Membri supleanþi:
¥ Dr. ing. Nicolae Jalbã, Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie
¥ Conf. dr. ing. Dumitru Onose, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
¥ Dr. ing. Botond Racotzi, Asociaþia Patronalã de Cadastru ºi Geodezie.
Secretarul Comisiei de autorizare: ing. Coteanu Costin, Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie.
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COLEGIUL DE ONOARE

(Mandat: 4 ani)
Preºedintele Colegiului de onoare
¥ Dr. ing. Marian Rotaru, Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie.
Membri:
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Ing. Ioan Balu, Asociaþia Patronalã de Cadastru ºi Geodezie
Ing. Dumitru Benea, Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie
Prof. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir, Uniunea Geodezilor din România
Col. prof. dr. ing. Constantin Niþu, Academia Tehnicã Militarã
Col. ing. Cristian-Paul Sarchis, Direcþia Topograficã Militarã
Prof. dr. ing. Gheorghe Tãmâioagã, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti.

Membri supleanþi:
¥ Ing. Mihai Cãlineanu, Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie
¥ Ing. Stoica Radu, Asociaþia Patronalã de Cadastru ºi Geodezie
¥ Conf. dr. ing. Florea Zãvoianu, Uniunea Geodezilor din România.
Inspecþia de stat pentru cadastru, geodezie ºi cartografie va face demersurile necesare pentru publicarea în Monitorul
Oficial al României a componenþei Comisiei de autorizare ºi a Colegiului de onoare.

Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie,
dr. ing. Marian Rotaru

Bucureºti, 23 octombrie 1997.
Nr. 145.
«
RECTIFICARE
În anexa la Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 38/1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997, se face urmãtoarea
rectificare:

În loc de:
1. Excedent la finele anului 1997
2. Stocuri ºi alte imobilizãri ale anului 1997
3. Venituri în anul 1998
5. Cheltuieli în anul 1998

se va citi:
1. Excedent la finele anului 1996
2. Stocuri ºi alte imobilizãri ale
anului 1996
3. Venituri în anul 1997
5. Cheltuieli în anul 1997
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