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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea unor judecãtori
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
republicatã,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se numesc
Ñ Belean Emil
Ñ
Ñ Toth Ferencz
Ñ
Ñ Duþescu Pantelimon Ñ
Ñ Bãran Lona
Ñ
Ñ Goanþã-Bãrbulescu
Ñ
Mirela-Tatiana
Ñ Pârvu Ioana
Ñ

în funcþia de judecãtor urmãtorii:
Judecãtoria Aleºd
Tribunalul Arad
Judecãtoria Târgu Jiu
Judecãtoria Drobeta-Turnu Severin
Judecãtoria Slatina
Judecãtoria Costeºti.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 19 iunie 1998.
Nr. 225.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 237/29.VI.1998
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unor judecãtori
la Curtea Supremã de Justiþie
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, al
art. 13 din Legea nr. 56/1992 a Curþii Supreme de Justiþie, precum ºi al
art. 88 lit. b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de judecãtor la Curtea Supremã
de Justiþie:
Ñ doamna Ioaniþiu Elisabeta;
Ñ doamna Teodorescu Georgeta.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 25 iunie 1998.
Nr. 236.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind aprobarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor
condamnaþi:
Ñ Bãlan Floarea
Ñ Lunculescu Ion
Ñ Bîrcinã Emilian-Marius
Ñ Muºat Mircea
Ñ Bobiº Adrian
Ñ Neagu Silvia
Ñ Bogdan Ion
Ñ Simion Constantin
Ñ CsengetyŸs Vanda-Laura
Ñ Þiglui Constantin
Ñ Danieliuc Valeria
Ñ Varga Deszo
Ñ Din Gheorghe
Ñ Varga Nicolina.

Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din
pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Adarjan Alexandru-Pavel
Ñ Ioniþã Fãnel
Ñ Badea Alexandra
Ñ Ioniþã Florin
Ñ Budecã Niculina
Ñ Ioniþã Vali
Ñ Cherecheº Radu-Zoltan
Ñ Ioniþã Victoria
Ñ Demeter Mariana
Ñ ªipoº Vasile
Ñ Ioniþã Dãnuþ-Daniel
Ñ Varga Elisabeta.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
Bucureºti, 25 iunie 1998.
Nr. 238.

HOTÃRÂRI

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea unor facultãþi la Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
ºi la Universitatea ”Dunãrea de JosÒ din Galaþi
În temeiul art. 56 alin. (2) ºi al art. 84 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) La Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
se înfiinþeazã Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism, prin
reorganizarea Facultãþii de Construcþii.
(2) Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism va funcþiona
cu specializarea ”ArhitecturãÒ, forma de învãþãmânt Ñ
cursuri de zi, cu durata studiilor de 6 ani.

(3) Ca urmare a reorganizãrii, Facultatea de Construcþii
va avea urmãtoarele specializãri:
a) Construcþii civile, industriale ºi agricole, cursuri de zi,
cu durata studiilor de 5 ani;
b) Cãi ferate, drumuri ºi poduri, cursuri de zi, cu durata
studiilor de 5 ani;
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c) Inginerie civilã (în limba englezã), cursuri de zi, cu
durata studiilor de 5 ani;
d) Instalaþii pentru construcþii, cursuri de zi, cu durata
studiilor de 5 ani;
e) Instalaþii ºi echipamente pentru protecþia atmosferei,
cursuri de zi, cu durata studiilor de 5 ani;
f) Inginerie economicã în domeniul construcþiilor, cursuri
de zi, cu durata studiilor de 5 ani.
Art. 2. Ñ (1) La Universitatea ”Dunãrea de JosÒ din
Galaþi se înfiinþeazã Facultatea de Litere, Istorie ºi
Teologie, Facultatea de ªtiinþe ºi Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport, prin reorganizarea Facultãþii de Litere ºi
ªtiinþe, care se desfiinþeazã.
(2) Facultatea de Litere, Istorie ºi Teologie va funcþiona
cu urmãtoarele specializãri:
a) Limba ºi literatura românã Ñ O limbã ºi literaturã
strãinã (englezã, francezã, rusã), cursuri de zi, cu durata
studiilor de 4 ani;
b) Limba ºi literatura englezã Ñ Limba ºi literatura
românã sau O limbã ºi literaturã strãinã (francezã, rusã),
cursuri de zi, cu durata studiilor de 4 ani;
c) Limba ºi literatura francezã Ñ Limba ºi literatura
românã sau O limbã ºi literaturã strãinã (englezã, rusã),
cursuri de zi, cu durata studiilor de 4 ani;
d) IstorieÑFilosofie, cursuri de zi, cu durata studiilor de
4 ani;
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e) Istorie Ñ O limbã ºi literaturã strãinã (englezã),
cursuri de zi, cu durata studiilor de 4 ani;
f) Teologie ortodoxã Ñ Litere (limba ºi literatura
românã), cursuri de zi, cu durata studiilor de 4 ani.
(3) Facultatea de ªtiinþe va funcþiona cu urmãtoarele
specializãri:
a) MatematicãÑFizicã, cursuri de zi, cu durata studiilor
de 4 ani;
b) FizicãÑChimie, cursuri de zi, cu durata studiilor de
4 ani;
c) MatematicãÑInformaticã, cursuri de zi, cu durata studiilor de 4 ani.
(4) Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport va funcþiona
cu urmãtoarele specializãri:
a) Educaþie fizicã ºi sport, cursuri de zi, cu durata studiilor de 4 ani, ºi cursuri fãrã frecvenþã, cu durata studiilor
de 5 ani;
b) Educaþie fizicã ºi management în sport, cursuri de zi,
cu durata studiilor de 4 ani.
Art. 3. Ñ Facultãþile prevãzute la art. 1 ºi 2 se înfiinþeazã ºi funcþioneazã începând cu anul universitar
1998/1999.
Art. 4. Ñ Senatele universitãþilor respective vor stabili
mãsuri pentru continuarea studiilor de cãtre studenþi la
facultãþile prevãzute la art. 1 ºi 2 ºi pentru împãrþirea patrimoniului actual pe noile structuri.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Preºedintele Consiliului Naþional
de Evaluare Academicã ºi Acreditare,
Ioan Mihãilescu

Bucureºti, 22 iunie 1998.
Nr. 329.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Instalaþie de produs zãpadã artificialã în regiunea turisticã Pasul Schiorilor AzugaÑPredeal,
oraºul Predeal, judeþul BraºovÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Instalaþie de produs zãpadã artificialã în regiunea turisticã Pasul Schiorilor AzugaÑPredeal,
oraºul Predeal, judeþul BraºovÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 22 iunie 1998.
Nr. 330.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea celui de-al V-lea Forum Economic al Regiunilor din Centrul ºi Estul Europei,
Bucureºti, 2Ñ4 iulie 1998
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi al art. 24 din Legea bugetului de
stat pe anul 1998 nr. 109/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe salarii pentru bugetul Consiliului General al
Municipiului Bucureºti, în limita sumei de 150.000.000 lei,
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 1998, în scopul completãrii surselor de finanþare a cheltuielilor necesare pentru
organizarea manifestãrilor ocazionate de cel de-al V-lea
Forum Economic al Regiunilor din Centrul ºi Estul Europei
în zilele de 2Ñ4 iulie 1998 la Bucureºti.

Art. 2. Ñ Acþiunile ºi lucrãrile ce urmeazã a fi realizate
pentru aceastã manifestare se stabilesc ºi se aprobã de
cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureºti ºi se efectueazã cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/1996 privind
finanþele publice ºi ale Legii bugetului de stat pe anul 1998
nr. 109/1998.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în structura
bugetului de stat pe anul 1998.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 25 iunie 1998.
Nr. 331.

ACTE ALE ORGANELOR
DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Precizãrilor privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni
privind fuziunea, dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale,
precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor comerciale
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de executare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Precizãrile privind reflectarea în
contabilitate a principalelor operaþiuni privind fuziunea, dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale, precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor
comerciale.

Art. 2. Ñ Direcþia generalã legislaþie contabilã va lua
mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al
României.

p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 12 iunie 1998.
Nr. 1.223.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 237/29.VI.1998

5

PRECIZÃRI
privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni privind fuziunea, dizolvarea ºi lichidarea
societãþilor comerciale, precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor comerciale
Având în vedere frecvenþa operaþiunilor de fuziune, divizare, lichidare a societãþilor comerciale ºi de retragere a
unor asociaþi din cadrul acestora ºi þinând seama de complexitatea ºi incidenþa fiscalã a operaþiunilor, se emit urmãtoarele precizãri:
I. Fuziunea societãþilor comerciale
Din punct de vedere juridic, operaþiunea de fuziune este
reglementatã prin Legea nr. 31/1990, republicatã
(art. 233Ñ244).
Fuziunea este operaþiunea prin care douã sau mai
multe societãþi hotãrãsc transmiterea patrimoniului la altã
societate ºi desfãºurarea comunã a activitãþii.
Fuziunea societãþilor comerciale se realizeazã prin douã
modalitãþi:
A. fuziunea prin absorbirea unei societãþi comerciale de
cãtre o altã societate comercialã.
Societatea comercialã care absoarbe dobândeºte drepturile ºi este þinutã de obligaþiile societãþii comerciale pe
care o absoarbe;
B. fuziunea prin contopirea a douã sau mai multe societãþi comerciale, pentru a alcãtui o societate comercialã
nouã.
În cazul fuziunii prin contopire, drepturile ºi obligaþiile
societãþilor comerciale care îºi înceteazã existenþa trec asupra noii societãþi astfel înfiinþate.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 239
alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicatã, fiecare societate comercialã va întocmi bilanþ contabil de fuziune, în
care se va reflecta situaþia patrimonialã înainte de fuziune,
pe baza cãruia se stabileºte activul net al societãþii comerciale.
În vederea stabilirii situaþiei reale a patrimoniului fiecãrei
societãþi comerciale, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) ºi
ale art. 9 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, precum ºi ale
pct. 127Ñ137 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 704/1993, societãþile comerciale care fuzioneazã au
obligaþia efectuãrii inventarierii ºi evaluãrii elementelor patrimoniale.
A. Operaþiunile care se efectueazã cu ocazia fuziunii prin
absorbþie:

1. inventarierea patrimoniului ºi evaluarea elementelor
patrimoniale ale societãþilor comerciale care fuzioneazã, în
conformitate cu prevederile cap. IV. Ñ Inventarierea patrimoniului Ñ din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991 ºi cu Normele privind organizarea ºi
efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor nr. 2.388/1995;
2. întocmirea bilanþului contabil de fuziune al societãþilor
comerciale care urmeazã sã fuzioneze, pe formularul cod 10,
prevãzut de Normele metodologice privind întocmirea, verificarea ºi centralizarea bilanþurilor contabile ale agenþilor
economici pe anul anterior celui în care are loc fuziunea;
3. determinarea activului net*) pe baza bilanþului contabil
de fuziune, potrivit anexei nr. 1;
4. determinarea raportului de schimb al acþiunilor sau al
pãrþilor sociale, pentru a acoperi capitalul societãþilor
comerciale absorbite.

În cadrul acestei operaþiuni se efectueazã:
a) determinarea valorii contabile a acþiunilor sau a pãrþilor sociale ale societãþilor comerciale care fuzioneazã, prin
raportarea activului net la numãrul de acþiuni sau de pãrþi
sociale emise;
b) determinarea valorii nominale a acþiunilor sau a pãrþilor sociale ale societãþilor comerciale care fuzioneazã, prin
raportarea capitalului social la numãrul de acþiuni, care trebuie sã corespundã cu valoarea prevãzutã în statutul
societãþilor comerciale;
c) determinarea numãrului de acþiuni sau de pãrþi
sociale ce trebuie emise de societatea comercialã care
absoarbe, prin raportarea activului net al societãþilor comerciale absorbite la valoarea contabilã a unei acþiuni sau
pãrþi sociale a societãþii comerciale care absoarbe;
d) stabilirea raportului de schimb al acþiunilor sau al
pãrþilor sociale pentru acþionar sau asociaþi de la societãþile
comerciale absorbite, care reprezintã schimbarea acþiunilor
sau pãrþilor sociale ale societãþilor comerciale absorbite
pentru acþiunile sau pãrþile sociale ale societãþii comerciale
care absoarbe;
e) determinarea majorãrii capitalului social la societatea
comercialã care absoarbe, prin înmulþirea numãrului de
acþiuni care trebuie emise de societatea comercialã care
absoarbe cu valoarea nominalã a unei acþiuni sau a unei
pãrþi sociale de la aceastã societate comercialã;
f) calcularea primei de fuziune, ca diferenþã între valoarea contabilã a acþiunilor sau a pãrþilor sociale ºi valoarea
nominalã a acestora.
Societãþile comerciale care sunt absorbite se dizolvã ºi
îºi pierd personalitatea juridicã, iar acþiunile sau pãrþile
sociale ale acestora sunt înlocuite cu acþiuni sau pãrþi
sociale ale noii societãþi comerciale.
În anexa nr. 3 este redatã monografia privind reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de fuziune, lichidare a
societãþilor comerciale, precum ºi de retragere sau excludere a asociaþilor.
B. Operaþiunile care se efectueazã cu ocazia fuziunii prin
contopire:

1. inventarierea, evaluarea, întocmirea bilanþului contabil
de fuziune ºi determinarea activului net, efectuate în conformitate cu precizãrile de la lit. A pct. 1Ð3;
2. constituirea noii societãþii comerciale pe baza activului
net al societãþilor comerciale care fuzioneazã ºi determinarea numãrului de acþiuni, prin raportarea activului net la
valoarea nominalã a unei acþiuni sau a unei pãrþi sociale;
3. reflectarea în contabilitatea societãþii comerciale nouînfiinþate a capitalurilor sociale aportate, a drepturilor ºi
obligaþiilor societãþilor comerciale care îºi înceteazã existenþa;
4. reflectarea în contabilitatea societãþilor comerciale
care s-au dizolvat a activului net ºi a elementelor patrimoniale transmise noii societãþi comerciale.

*) Activul net (patrimoniul net) se determinã ca diferenþã între totalul activului ºi totalul datoriilor (împrumuturi, datorii cãtre furnizori ºi creditori
ºi alte datorii).
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II. Dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societãþilor
comerciale este reglementatã de Legea nr. 31/1990, republicatã (art. 222Ñ232).
Operaþiunile de lichidare a societãþilor comerciale sunt
reglementate de art. 246Ñ264 din Legea nr. 31/1990,
republicatã, de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, cu modificãrile ulterioare,
precum ºi de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/1997
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului.
La dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale cu
capital de stat se vor avea în vedere ºi precizãrile elaborate de Fondul Proprietãþii de Stat.
Încetarea existenþei societãþilor comerciale ca persoane
juridice presupune parcurgerea a douã etape: dizolvarea ºi
lichidarea.
A. Operaþiunile care se efectueazã în situaþia dizolvãrii societãþii comerciale, în cazurile prevãzute la art. 222 alin. (1) [cu
excepþia modului de dizolvare prevãzut la lit. f)] ºi la
art. 223Ð232 din Legea nr. 31/1990, republicatã, pentru lichidarea
societãþii comerciale:

1. inventarierea ºi evaluarea elementelor patrimoniale ale
societãþilor comerciale care se lichideazã, în conformitate
cu prevederile pct. 19 lit. b) ºi ale pct. 127Ñ132 din
Regulamentul de aplicare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991
ºi cu Normele privind organizarea ºi efectuarea inventarierii
patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor
nr. 2.388/1995;
2. întocmirea bilanþului contabil al societãþilor comerciale
care se lichideazã, pe formularul cod 10, prevãzut de normele metodologice privind întocmirea, verificarea ºi centralizarea bilanþurilor contabile ale agenþilor economici pe anul
anterior celui în care are loc lichidarea;
3. stabilirea de cãtre adunarea generalã a acþionarilor
sau a asociaþilor a operaþiunilor care urmeazã sã fie efectuate de cãtre lichidator în numele societãþii comerciale:
4. valorificarea elementelor patrimoniale de activ (vânzarea imobilizãrilor ºi a stocurilor, încasarea creanþelor, a titlurilor de plasament etc.);
5. achitarea datoriilor societãþii comerciale cãtre bugetul
de stat, asigurãrile sociale de stat, terþi, salariaþi etc.;
6. stabilirea rezultatului lichidãrii (profit sau pierdere);
7. calcularea, reþinerea ºi vãrsarea la buget a impozitului pe profit obþinut în urma operaþiunii de lichidare a societãþii comerciale, a impozitului pe dividendele obþinute de
acþionari sau de asociaþi, ca urmare a lichidãrii societãþii
comerciale, precum ºi orice alte impozite, taxe sau contribuþii datorate de societatea comercialã în conformitate cu
Circulara Ministerului Finanþelor nr. 112.128 din 15 septembrie 1993.
Se calculeazã ºi se varsã impozit pe profit ºi impozit pe
dividende pentru profitul obþinut din operaþiunile de lichidare
a societãþii comerciale, reprezentând diferenþe între veniturile din valorificarea imobilizãrilor ºi a stocurilor, încasarea
creanþelor etc. ºi cheltuielile aferente veniturilor.
Impozitul pe profit ºi impozitul pe dividende se calculeazã ºi se varsã pentru capitalul social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferenþe
provenite din reevaluarea imobilizãrilor ºi a stocurilor, sume
înregistrate la rezerve din diferenþe de curs valutar etc.).
Pentru elementele de activ net, constituite din profitul
brut potrivit prevederilor legale (rezerve legale, reducerea
cu 50% a impozitului aferent profitului reinvestit etc.), se
calculeazã ºi se varsã impozit pe profit ºi impozit pe dividende.

De asemenea, se calculeazã ºi se varsã impozit pe
profit ºi impozit pe dividende pentru sumele înregistrate pe
cheltuieli, reprezentând provizioane reglementate ºi provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli constituite potrivit Hotãrârii
Guvernului nr. 335/1995, republicatã.
Pentru elementele componente ale activului net, constituite în conformitate cu prevederile legale, fãrã ca sumele
cuprinse la capitaluri sã fi fost evidenþiate în prealabil la
venituri, se calculeazã ºi se varsã impozit pe profit ºi impozit pe dividende (diferenþele provenite din reevaluarea imobilizãrilor ºi a stocurilor, diferenþe de curs valutar din
evaluarea disponibilitãþilor în valutã, subvenþii pentru investiþii etc.).
Pentru elementele de activ net, constituite din profitul
net, se calculeazã ºi se varsã numai impozit pe dividende
(rezerve statutare, alte rezerve, fondul de dezvoltare constituit din alte surse, fondul pentru creºterea resurselor proprii
de finanþare, profitul realizat în exerciþiile precedente, a
cãrei repartizare a fost amânatã etc.).
În conformitate cu prevederile pct. 1.6 din Normele pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa
pe valoarea adãugatã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 1.178/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 311 din 27 noiembrie 1996, dupã încheierea
lichidãrii societãþii comerciale în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã, conform art. 257
din Legea nr. 31/1990, republicatã, repartizarea activului net
între asociaþi nu intrã în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã, dacã pentru bunurile respective nu s-a exercitat dreptul de deducere potrivit legii;
8. întocmirea bilanþului de începere a partajului, pe formularele prevãzute la pct. 2;
9. efectuarea partajului activului net al societãþii comerciale, rezultat în urma lichidãrii societãþii comerciale, în
funcþie de:
a) prevederile statutului ºi/sau ale contractului de societate;
b) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor/asociaþilor,
consemnatã în registrul ºedinþelor adunãrii generale;
c) cota de participare la capitalul social.
Partajul constã în împãrþirea activului net rezultat în
urma lichidãrii între acþionarii sau asociaþii societãþii comerciale.
B. Operaþiunile care se efectueazã în cazul în care societatea
comercialã intrã în faliment (falimentul se efectueazã în conformitate cu art. 72Ð122 din Legea nr. 64/1995, cu modificãrile ulterioare) sunt:

1. sigilarea bunurilor care fac parte din averea societãþii
comerciale;
2. inventarierea ºi evaluarea bunurilor din patrimoniul
societãþii comerciale, conform prevederilor pct. 19 lit. b) ºi
ale pct. 127Ð132 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991 ºi normelor aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor nr. 2.388/1995;
3. întocmirea bilanþului de începere a lichidãrii, pe formularul cod 10 prevãzut de normele metodologice privind
întocmirea, verificarea ºi centralizarea bilanþurilor contabile
ale agenþilor economici, pe anul anterior celui în care are
loc lichidarea;
4. vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii
iminente;
5. vânzarea bunurilor importante din averea debitorului
(terenuri, fabrici, instalaþii), cât mai avantajos ºi cât mai
repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
6. depunerea la bancã, în contul averii debitorului, a
sumelor realizate din vânzarea bunurilor;
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7. stabilirea masei pasive, adicã întocmirea listei creditorilor;
8. distribuirea sumelor realizate în urma lichidãrii, potrivit planului de distribuire între creditori, în ordinea prevãzutã de lege;
9. întocmirea ºi aprobarea raportului final;
10. întocmirea bilanþului final de lichidare.
Dacã lichidarea se prelungeºte peste durata unui exerciþiu financiar, lichidatorii sunt delegaþi sã întocmeascã bilanþul contabil anual ºi sã-l depunã la direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, la termenele stabilite de
Ministerul Finanþelor.
În anexa nr. 3 este redatã monografia privind reflectarea
în contabilitate a operaþiunilor de fuziune ºi de lichidare a
societãþilor comerciale, precum ºi de retragere sau excludere a asociaþilor.
III. Retragerea ºi/sau excluderea asociaþilor
din cadrul societãþilor comerciale
Din punct de vedere juridic, retragerea ºi/sau excluderea asociaþilor din cadrul societãþilor comerciale sunt reglementate de art. 217Ð221 din Legea nr. 31/1990,
republicatã.
A. Operaþiunile care se efectueazã cu ocazia retragerii asociaþilor:

1. stabilirea valorii imobilizãrilor, a stocurilor (care nu
poate fi mai micã decât valoarea rãmasã neamortizatã sau
de înregistrare), a creanþelor ºi datoriilor, reprezentând
drepturile asociatului retras, conform hotãrârii adunãrii generale a asociaþilor sau actului adiþional autentificat;
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2. determinarea activului net pe baza bilanþului contabil,
potrivit anexei nr. 1, sau pe baza balanþei de verificare,
potrivit anexei nr. 2;
3. efectuarea partajului activului net al societãþii comerciale, în vederea stabilirii pãrþii ce se cuvine asociaþilor care
se retrag, în funcþie de:
a) prevederile statutului sau ale contractului de societate;
b) hotãrârea adunãrii generale a asociaþilor, consemnatã
în registrul ºedinþelor adunãrii generale;
c) cota de participare la capitalul social.
B. În cazul excluderii unor asociaþi din cadrul societãþilor
comerciale se efectueazã operaþiunile prevãzute la lit. A pct. 2
ºi 3.

În conformitate cu prevederile art. 219 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990, republicatã, se achitã asociatului exclus
suma de bani care reprezintã partea proporþionalã din activul net/patrimoniul social.
În anexa nr. 3 este redatã monografia privind reflectarea
în contabilitate a operaþiunilor de fuziune, lichidare a societãþilor comerciale, precum ºi de retragere sau excludere a
asociaþilor.
*
*
*
Prezentele precizãri nu au scopul de a reglementa, ci
de a asigura aplicarea corectã ºi unitarã a reglementãrilor
legale în vigoare referitoare la operaþiunile economico-financiare privind fuziunea, dizolvarea ºi lichidarea societãþilor
comerciale, precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor
asociaþi din cadrul societãþilor comerciale.

ANEXA Nr. 1
SITUAÞIA

determinãrii activului net pe baza bilanþului contabil întocmit înainte de începerea fuziunii
sau lichidãrii societãþilor comerciale
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Denumirea indicatorului

TOTAL ACTIV
SURSE ATRASE Ð TOTAL (rd. 3 la 6)
Fond de participare la profit (ct.112)
Datorii Ð total
Venituri înregistrate în avans (ct.472)
Decontãri din operaþiuni în curs de clarificare (soldul creditor al ct. 473)
ACTIV NET (rd. 1Ðrd. 2)
Capital social (ct. 1012)
Prime legate de capital (ct. 104)
Diferenþe din reevaluare (ct. 105)
Rezerve (ct. 106)
Profitul nerepartizat (ct. 107)
Profitul anului curent, nerepartizat (ct. 121Ð129)
Alte fonduri (ct. 118)
Subvenþii pentru investiþii (ct. 131)
Provizioane reglementate (ct. 141)
Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli (ct. 151)
Pierderea neacoperitã din exerciþiile precedente (ct. 107)
Pierderea din anul curent (ct. 121)
Patrimoniu net (rd. 8 la rd. 17 Ð rd. 18 ºi 19 = rd. 7)
Lichidator,

Sume
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ANEXA Nr. 2
SITUAÞIA

determinãrii activului net pe baza balanþei de verificare în cazul retragerii ºi/sau excluderii
asociaþilor din societatea comercialã
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Denumirea indicatorului

Sume

TOTAL SOLDURI DEBITOARE
CONTURI RECTIFICATIVE Ñ TOTAL (rd. 3 la 14)
Amortizãri privind imobilizãrile necorporale (ct. 280)
Amortizãri privind imobilizãrile corporale (ct. 281)
Provizioane pentru deprecierea imobilizãrilor (ct. 290 la 296)
Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare (ct. 269)
Diferenþe de preþ la materii prime ºi materiale (ct. 308)
Uzura obiectelor de inventar (ct. 322)
Diferenþe de preþ la obiecte de inventar (ct. 328)
Diferenþe de preþ la produse (ct. 348)
Diferenþe de preþ la animale ºi pãsãri (ct. 368)
Diferenþe de preþ la mãrfuri (ct. 378)
Taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã (ct. 4428)
Diferenþe de preþ la ambalaje (ct. 388)
Provizioane pentru deprecierea stocurilor ºi producþiei în curs (ct. 390 la 398)
Provizioane pentru deprecierea creanþelor (ct. 491 la 496)
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament
TOTAL (rd. 1 Ð rd. 2)
SURSE ATRASE Ñ TOTAL (rd. 20 + 21 + 26 + 27)
Fond de participare la profit (ct. 112)
Datorii Ñ total (rd. 22 + 23 + 24 + 25)
Împrumuturi ºi datorii asimilate [ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 + 512*) +
+ 5186 + 519]
Furnizori ºi conturi asimilate (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408)
Clienþi-creditori (ct. 419)
Alte datorii [ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 +
+ 441*) + 4423 + 4428*) + 444*) + 446*) + 447*) + 4481 + 4483 + 451 + 455 +
+ 457 + 4582 + 462 + 509]
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)
Decontãri din operaþiuni în curs de clarificare [ct. 473*)]
ACTIV NET (rd. 18Ðrd. 19)
*) Soldurile creditoare ale conturilor.

ANEXA Nr. 3
MONOGRAFIE

privind reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de fuziune, lichidare a societãþilor comerciale,
precum ºi de retragere sau excludere a asociaþilor
I. Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de fuziune
A. Fuziunea prin absorbþie

1. Situaþia patrimoniului conform bilanþurilor contabile de fuziune ale societãþilor comerciale
care fuzioneazã (Societatea ”PÒ Ñ absorbantã ºi Societatea ”RÒ Ñ absorbitã), se prezintã astfel:
A

Bilanþul contabil al Societãþii ”PÒ

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(8.300.000Ð2.925.000)
2. Mãrfuri (371Ð397)
(1.100.000Ð100.000)
3. Clienþi (411Ð491)
(2.200.000Ð75.000)
4. Conturi la bãnci în lei (5121)

5.375.000

TOTAL ACTIV:

1.000.000

P

1. Capital subscris vãrsat (1012)
(200 acþiuni x 10.000 lei)
2. Alte rezerve (1068)

2.000.000

3. Furnizori de imobilizãri (404)

3.875.000

2.875.000

2.125.000
250.000
8.750.000

TOTAL PASIV:

8.750.000
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Bilanþul contabil al Societãþii ”RÒ

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(2.125.000Ð975.000)
2. Materii prime (300)
3. Clienþi (411Ð491)
(1.875.000Ð275.000)
4. Conturi la bãnci în lei (5121)
TOTAL ACTIV:

1.150.000
825.000

1. Capital subscris vãrsat (1012)
(125 acþiuni x 10.000 lei)
2. Fond de dezvoltare (118)
3. Clienþi-creditori (419)

1.250.000
1.150.000
1.225.000

1.600.000
50.000
3.625.000

TOTAL PASIV:

2. Mijloacele fixe ale celor douã societãþi au fost evaluate
Ð pentru Societatea ”PÒ, la 8.500.000 lei faþã de valoarea
Ð pentru Societatea ”RÒ, la 2.500.000 lei faþã de valoarea
3. Înregistrarea diferenþelor din evaluare:
a) la Societatea ”PÒ 212 = 105
3.125.000
b) la Societatea ”RÒ 212 = 105
1.350.000
4. Determinarea activului net al celor douã societãþi care
Elemente patrimoniale

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

P

Mijloace fixe
Mãrfuri
Materii prime
Clienþi
Disponibil la bancã
Subtotal:

Se scad datoriile:
Ð Furnizori de imobilizãri
Ð ClienþiÐcreditori
TOTAL ACTIV NET:

3.625.000

astfel:
rãmasã de 5.375.000 lei;
rãmasã de 1.150.000 lei.

fuzioneazã:

Societatea ”PÒ

Societatea ”RÒ

8.500.000
1.000.000
Ñ
2.125.000
250.000

2.500.000
Ñ
825.000
1.600.000
50.000

11.875.000

4.975.000

3.875.000
Ñ

Ñ
1.225.000

8.000.000

3.750.000

5. Componenþa activului net al celor douã societãþi:

Ð
Ð
Ð
Ð

Capital subscris vãrsat (1012)
Diferenþe din reevaluare (105)
Alte rezerve (1068)
Fond de dezvoltare (118)

Societatea ”PÒ

Societatea ”RÒ

2.000.000
3.125.000
2.875.000
Ñ

1.250.000
1.350.000
Ñ
1.150.000

8.000.000

3.750.000

6. Determinarea valorii contabile a acþiunilor societãþilor ”PÒ ºi ”RÒ
Societatea ”PÒ
8.000.000 lei: 200 acþiuni = 40.000 lei
Societatea ”RÒ
3.750.000 lei: 125 acþiuni = 30.000 lei.
7. Determinarea raportului de schimb al acþiunilor:
30.000: 40.000 = 3/4, adicã se schimbã 4 acþiuni ale Societãþii ”RÒ pentru 3 acþiuni ale
Societãþii ”PÒ.
Determinarea numãrului de acþiuni ce se emit de Societatea ”PÒ:
125 acþiuni x 3/4 (paritatea de schimb) = 94 acþiuni
Ð valoarea activului net al societãþii ”RÒ este de 3.750.000 lei
Ð valoarea contabilã a unei acþiuni la Societatea ”PÒ este de 40.000 lei
3.750.000: 40.000 = 94 acþiuni (cifra exactã 93,75).
Determinarea capitalului social ºi a primei de fuziune la Societatea ”PÒ:
94 acþiuni x 10.000 lei/valoarea nominalã a unei acþiuni = 940.000 lei capital social
3.750.000 Ð 940.000 lei = 2.810.000 lei prima de fuziune.
Acþionarii de la Societatea ”RÒ vor primi, ca urmare a fuziunii, 94 de acþiuni a 10.000 lei
(valoarea nominalã a unei acþiuni).
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8. Înregistrãri contabile:
La Societatea ”PÒ, care a absorbit Societatea ”RÒ:
a) înregistrarea capitalului social ºi a primei de fuziune:
456 = %
3.750.000
1012
940.000
1042
2.810.000
b) preluarea posturilor de activ de la Societatea ”RÒ:
% = 891
6.225.000
212
3.475.000
300
825.000
411
1.875.000
5121
50.000
c) preluarea posturilor de pasiv de la Societatea ”RÒ:
891 = %
6.225.000
281
975.000
491
275.000
456
3.750.000
419
1.225.000
La Societatea ”RÒ, care a fost absorbitã de Societatea ”PÒ:
a) înregistrarea activului net:
% = 456
3.750.000
1012
1.250.000
118
1.150.000
105
1.350.000
b) transmiterea posturilor de activ:
892 = %
6.225.000
212
3.475.000
300
825.000
411
1.875.000
5121
50.000
c) transmiterea posturilor de pasiv:
% = 892
6.225.000
281
975.000
491
275.000
456
3.750.000
419
1.225.000

A

Bilanþul contabil întocmit de Societatea ”PÒ dupã fuziunea cu Societatea ”RÒ

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(14.900.000 Ð 3.900.000)
11.000.000
2. Mãrfuri (371Ð397)
1.000.000
(1.100.000 Ð 100.000)
1.000.000
3. Materii prime (300)
825.000
4. Clienþi (411Ð491)
(4.075.000 Ð 350.000)
3.725.000
5. Conturi la bãnci în lei (5121)
300.000
TOTAL ACTIV: 16.850.000

P

1. Capital subscris vãrsat (1012)
(294 acþiuni x 10.000)
2. Prime de fuziune (1042)

2.940.000
2.810.000

3.
4.
5.
6.

3.125.000
2.875.000
3.875.000
1.225.000

Diferenþe de reevaluare (105)
Alte rezerve (1068)
Furnizori de imobilizãri (404)
Clienþi-creditori (419)

TOTAL PASIV: 16.850.000
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B. Fuziunea prin contopire

1. Situaþia patrimoniului, conform bilanþurilor contabile de fuziune ale societãþilor (1 ºi 2) care
se dizolvã, în vederea fuziunii:
A

Bilanþul contabil al Societãþii 1

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(3.560.000Ð1.480.000)
2. Mãrfuri (371Ð378)
(440.000Ð40.000)
3. Clienþi (411Ð491)
(1.380.000Ð100.000)
4. Conturi la bãnci în lei (5121)
TOTAL ACTIV:

A

P

1. Capital subscris vãrsat (1012)

1.000.000

2.080.000
400.000

2. Rezerve legale (1061)

200.000

1.280.000

3. Fond de dezvoltare (118)

240.000

120.000

4. Furnizori (401)

3.880.000

2.440.000
TOTAL PASIV:

3.880.000

Bilanþul contabil al Societãþii 2

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(2.920.000Ð1.320.000)
2. Mãrfuri (371Ð378)
(1.520.000Ð80.000)
3. Clienþi (411Ð491)
(3.820.000Ð500.000)
4. Conturi la bãnci în lei (5121)
TOTAL ACTIV:

P

1.600.000

1. Capital subscris vãrsat (1012)

1.440.000

2. Rezerve legale (1061)

320.000

3.320.000

3. Alte fonduri (118)

800.000

40.000

4. Furnizori de imobilizãri (404)

6.400.000

TOTAL PASIV:

1.600.000

3.680.000
6.400.000

2. Mijloacele fixe au fost evaluate astfel:
Ð la Societatea 1, la suma de 2.240.000 lei faþã de valoarea rãmasã de 2.080.000 lei;
Ð la Societatea 2, la suma de 2.500.000 lei faþã de valoarea rãmasã de 1.600.000 lei.
3. Înregistrarea diferenþelor din reevaluare:
a) la Societatea 1

212 = 105

160.000

b) la Societatea 2

212 = 105

900.000

4. Determinarea activului net al celor douã societãþi:
Elemente patrimoniale

Mijloace fixe
Mãrfuri
Clienþi
Disponibil la bancã
Subtotal:
Se scad datoriile:
Furnizori
Furnizori de imobilizãri
TOTAL:

Societatea 1

Societatea 2

2.240.000
400.000
1.280.000
120.000

2.500.000
1.440.000
3.320.000
40.000

4.040.000

7.300.000

2.440.000
Ñ

Ñ
3.680.000

1.600.000

3.620.000

5. Componenþa activului net al celor douã societãþi:

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Capital subscris vãrsat (1012)
Diferenþe din reevaluare (105)
Rezerve legale (1061)
Fond de dezvoltare (118)
Alte fonduri (118)
TOTAL:

Societatea 1

Societatea 2

1.000.000
160.000
200.000
240.000
Ñ

1.600.000
900.000
320.000
Ñ
800.000

1.600.000

3.620.000
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6. Determinarea numãrului de acþiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza activului net al societãþilor 1 ºi 2, valoarea nominalã a unei acþiuni fiind de 10.000 lei:
Ð Pentru Societatea 1
Ð Pentru Societatea 2

1.600.000 : 10.000 = 160 acþiuni;
3.620.000 : 10.000 = 362 acþiuni.

7. Înregistrãri contabile:
Ð la societatea nou-înfiinþatã:
înregistrarea capitalului social aportat:
456 = %
1012 analitic Societatea 1
1012 analitic Societatea 2

5.220.000
1.600.000
3.620.000

Ð la Societatea 1:
a) înregistrarea posturilor de activ:
% = 456
212
371
411
5121

5.660.000
3.720.000
440.000
1.380.000
120.000

b) înregistrarea posturilor de pasiv:
456 =

%
281
378
401
491

4.060.000
1.480.000
40.000
2.440.000
100.000

Ð la Societatea 2:
a) înregistrarea posturilor de activ:
% = 456
212
371
411
5121

9.200.000
3.820.000
1.520.000
3.820.000
40.000

b) înregistrarea posturilor de pasiv:
456 =

%
281
378
404
491

5.580.000
1.320.000
80.000
3.680.000
500.000

Ð la Societatea 1:
a) înregistrarea activului net transmis noii societãþi:
% = 456
1012
105
1061
118

1.600.000
1.000.000
160.000
200.000
240.000

b) înregistrarea posturilor de activ transmise noii societãþi:
892 =

%
212
371
411
5121

5.660.000
3.720.000
440.000
1.380.000
120.000
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c) înregistrarea posturilor de pasiv transmise noii societãþi:
% = 892
456
401
281
378
491

5.660.000
1.600.000
2.440.000
1.480.000
40.000
100.000

Ð la Societatea 2:
a) înregistrarea activului net transmis noii societãþi:
% = 456
3.620.000
1012
1.600.000
105
900.000
1061
320.000
118
800.000
b) înregistrarea posturilor de activ transmise noii societãþi:
892 =

%
212
371
411
5121

9.200.000
3.820.000
1.520.000
3.820.000
40.000

c) înregistrarea posturilor de pasiv:
9.200.000
3.620.000
1.320.000
80.000
3.680.000
500.000

% = 892
456
281
378
401
491
A

Bilanþul întocmit de noua societate comercialã înfiinþatã prin fuziunea societãþilor 1 ºi 2

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(7.540.000Ð2.800.000)
2. Mãrfuri (371Ð378)
(1.960.000Ð120.000)
3. Clienþi (411Ð491)
(5.200.000Ð600.000)
4. Conturi la bãnci în lei (5121)

4.740.000

TOTAL ACTIV:

11.340.000

P

5.220.000

1.840.000

1. Capital subscris vãrsat (1012)
(522 acþiuni x 10.000 lei)
2. Furnizori (401)

4.600.000

3. Furnizori de imobilizãri (404)

3.680.000

2.440.000

160.000
TOTAL PASIV:

11.340.000

II. Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de lichidare
A. Lichidare hotãrâtã de adunarea generalã a acþionarilor sau a asociaþilor,
în situaþia în care se obþine profit din lichidare

Situaþia patrimoniului, conform bilanþului contabil de începere a lichidãrii, se prezintã astfel:
A

P

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(20.000.000Ð12.000.000)
2. Materii prime (300Ð390)
(2.000.000Ð400.000)
3. Clienþi (411)

8.000.000
1.600.000
2.500.000

4. Clienþi incerþi (416Ð491)
(500.000Ð200.000)
5. Conturi la bãnci în lei (5121)

300.000
600.000

TOTAL ACTIV:

13.000.000

1. Capital subscris vãrsat (1012)
(500 acþiuni x 10.000 lei)
2. Rezerve legale (1061)

5.000.000
1.000.000

3. Provizioane pentru riscuri ºi
cheltuieli (151)

1.000.000

4. Furnizori de imobilizãri (404)

6.000.000

TOTAL PASIV:

13.000.000
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I. Operaþiunile de lichidare a societãþii comerciale efectuate de lichidator:
a) mijloacele fixe au fost vândute cu 9.000.000 lei faþã de valoarea rãmasã neamortizatã de
8.000.000 lei;
b) materiile prime au fost vândute cu 1.440.000 lei faþã de valoarea de 1.600.000 lei;
c) clienþii incerþi sunt în sumã de 500.000 lei, din care se încaseazã 240.000 lei, iar pentru
încasarea înainte de termen a clienþilor cerþi s-au acordat sconturi în sumã totalã de 50.000 lei;
d) pentru plata înainte de termen a datoriilor cãtre furnizori, aceºtia au acordat sconturi în
sumã de 200.000 lei;
e) cheltuieli efectuate cu lichidarea societãþii Ñ 520.000 lei.
II. Înregistrãri contabile privind operaþiunile de lichidare :
1. Valorificarea mijloacelor fixe:
a) vânzarea mijloacelor fixe
461 =
%
7721
4427

10.980.000
9.000.000
1.980.000

b) încasarea contravalorii mijloacelor fixe vândute

5121 =

461

10.980.000

c) scãderea din evidenþã a mijloacelor fixe vândute

% =
281
6721

212

20.000.000
12.000.000
8.000.000

d) închiderea contului 7721

7721 =

121

9.000.000

e) închiderea contului 6721

121 =

6721

8.000.000

2. a) vânzarea materiilor prime

411 =

%
707
4427

1.756.800
1.440.000
316.800

b) scãderea din gestiune a materiilor prime vândute

371 =
607 =

300
371

2.000.000
2.000.000

c) anularea provizionului

390 =

7814

400.000

d) închiderea contului 607

121 =

607

2.000.000

e) închiderea conturilor 707 ºi 7814

% =
707
7814

121

1.840.000
1.440.000
400.000

f) încasarea contravalorii materiilor prime vândute

5121 =

411

1.756.800

a) încasare parþialã de la clienþii incerþi

5121 =

416

240.000

b) trecerea la cheltuieli excepþionale a clienþilor incerþi

6718 =

416

260.000

491 =

7814

200.000

5121 =

411

2.450.000

e) acordarea sconturilor

667 =

411

50.000

f) închiderea conturilor 667 ºi 6718

121 =

%
667
6718

310.000
50.000
260.000

7814 =

121

200.000

a) plata furnizorilor de imobilizãri

404 =

5121

5.800.000

b) scont primit

404 =

767

200.000

c) închiderea contului 767

767 =

121

200.000

3. Încasarea creanþelor:

c) anularea provizionului
d) încasarea clienþilor cerþi

g) închiderea contului 7814
4. Plata datoriilor:
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5. Cheltuieli de lichidare:
a) cheltuieli efectuate

628 =

5121

520.000

b) închiderea contului 628

121 =

628

520.000

151 =

7862

1.000.000

7862 =

121

1.000.000

a) T.V.A. de platã

4427 =

4423

2.296.800

b) plata T.V.A.

4423 =

5121

2.296.800

a) impozit pe profit datorat

691 =

441

535.800
(1.410.000 x 38%)

b) închiderea contului 691

121 =

691

535.800

c) virarea impozitului pe profit

441 =

5121

535.800

6. Anularea provizionului pentru riscuri ºi cheltuieli:
a) anularea provizioanelor
b) închiderea contului 7862
7. Regularizarea T.V.A.:

8. Impozit pe profit pentru profitul din lichidare:

III. Situaþia conturilor 121 ºi 5121 înainte de efectuarea partajului
D

121

8.000.000
2.000.000
310.000
520.000
10.830.000
535.800

C

D

9.000.000
1.840.000
200.000
200.000
1.000.000

600.000
10.980.000
1.756.800
240.000
2.450.000

12.240.000

16.026.800

5121

C

5.800.000
2.296.800
535.800
520.000
9.152.600
6.874.200 sold

11.365.800
Sold 874.200

IV. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului
A

P

Conturi la bãnci în lei (5121)

6.874.200

1. Capital subscris vãrsat (1012) 5.000.000
2. Rezerve legale (1061)
1.000.000
3. Profit din lichidare (121)
874.200

TOTAL: 6.874.200

TOTAL: 6.874.200

V. Înregistrãri contabile privind operaþiuni de partaj la asociaþi sau acþionari
1. Restituirea capitalului social

1012 =
456 =

456
5121

5.000.000
5.000.000

2. a) decontarea rezervelor legale
b) impozit pe profit aferent rezervelor legale
(1.000.000 x 38%)

1061 =

456

1.000.000

456 =
441 =

441
5121

380.000
380.000

121 =

456

874.200

3. Decontarea profitului din lichidare
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4. Impozit pe dividende aferente rezervelor
legale ºi profitului din operaþiuni de lichidare
(620.000+874.200 = 1.494.200x10%)

456 =

446

149.420

5. Virarea impozitului pe dividende

446 =

5121

149.420

6. Plata dividendelor din rezerve legale
ºi din lichidare (1.494.200Ð149.420)

456 =

5121

1.344.780

VI. Situaþia conturilor 456 ºi 5121, dupã efectuarea partajului, se prezintã astfel:
D

456

5.000.000
380.000
149.420
1.344.780
6.874.200

C

D

5121

C

5.000.000
1.000.000
874.200

6.874.200

5.000.000
380.000
149.420
1.344.780

6.874.200

6.874.200

6.874.420

B. Falimentul unei societãþi, în situaþia în care disponibilitãþile bãneºti rezultate
în urma lichidãrii asigurã achitarea datoriilor

Situaþia patrimoniului, conform bilanþului contabil de începere a lichidãrii, se prezintã astfel:
A

P

1. Alte imobilizãri necorporale (208Ð2808)
(4.000.000Ð1.000.000)
3.000.000
2. Mijloace fixe (212Ð281)
(10.000.000Ð2.500.000)
7.500.000
3. Mãrfuri (371)
5.000.000
4. Titluri de participare (261)
2.500.000
5. Clienþi (411)
2.000.000

TOTAL ACTIV: 20.000.000

1. Capital social subscris vãrsat
(1012)
2. Alte rezerve (1068)

5.000.000
700.000

3.
4.
5.
6.
7.

300.000
6.000.000
4.500.000
2.000.000
1.500.000

Fond de dezvoltare (118)
Credite pe termen lung (162)
Furnizori (401)
Furnizori de imobilizãri (404)
Clienþi creditori (419)

TOTAL PASIV: 20.000.000

I. Operaþiunile efectuate de judecãtorul sindic ºi de lichidator pentru a asigura
disponibilitãþile bãneºti în vederea achitãrii datoriilor:
1. au vândut programul informatic cu 2.500.000 lei în loc de 3.000.000 lei Ñ valoarea
rãmasã neamortizatã;
2. au vândut mijloacele fixe cu 9.000.000 lei faþã de 7.500.000 lei Ñ valoarea rãmasã
neamortizatã;
3. mãrfurile au fost vândute cu 6.000.000 lei în loc de 5.000.000 lei Ñ valoarea de înregistrare;
4. s-au vândut titlurile de participare cu 3.000.000 lei faþã de 2.500.000 lei Ñ costul de
achiziþie;
5. au încasat de la clienþi suma de 1.800.000 lei, acordându-se un scont de 10%;
6. au achitat împrumutul, în suma de 6.000.000 lei, achitându-se ºi dobânda de
1.000.000 lei;
7. au fost achitaþi furnizorii în sumã de 4.500.000 lei, primindu-se un scont de 5%;
8. au fost achitaþi furnizorii de imobilizãri în sumã de 2.000.000 lei;
9. au fost restituite avansurile încasate de la clienþi în sumã de 1.500.000 lei;
10. pentru efectuarea operaþiunilor de lichidare s-au efectuat cheltuieli în sumã totalã de
800.000 lei, din care:
Ñ salarii
500.000 lei;
Ñ cheltuieli cu licitaþiile
300.000 lei.
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II. Înregistrãri contabile privind operaþiunile de lichidare:
1. Valorificarea programului informatic:
a) vânzarea programului informatic
b) scãderea din evidenþã a programului informatic
vândut

461 =

%
7721
4427

2.995.000
2.500.000
495.000

% =

208

4.000.000

2808
6721
c) încasarea contravalorii programului informatic
vândut
d) închiderea contului 7721

1.000.000
3.000.000

5121 =

461

2.995.000

7721 =

121

2.500.000

e) închiderea contului 6721

121 =

6721

3.000.000

2. Valorificarea mijloacelor fixe:
a) vânzarea mijloacelor fixe

461 =

%
7721
4427

10.980.000
9.000.000
1.980.000

b) scãderea din evidenþã a mijloacelor fixe vândute

% =
281
6721

212

10.000.000
2.500.000
7.500.000

c) încasarea contravalorii mijloacelor fixe vândute

5121 =

461

10.980.000

d) închiderea contului 7721

7721 =

121

9.000.000

e) închiderea contului 6721

121 =

6721

7.500.000

3. Valorificarea mãrfurilor:
a) vânzarea mãrfurilor

411 =
5121 =

%
707
4427
411

7.320.000
6.000.000
1.320.000
7.320.000

c) scãderea din gestiune a mãrfurilor vândute

607 =

371

5.000.000

d) închiderea contului 707

707 =

121

6.000.000

e) închiderea contului 607

121 =

607

5.000.000

4. a) vânzarea acþiunilor (titlurilor de participare)
b) scãderea din evidenþã a acþiunilor vândute

461 =
6721 =

7721
261

3.000.000
2.500.000

c) încasarea contravalorii acþiunilor

5121 =

461

3.000.000

d) închiderea contului 7721

7721 =

121

3.000.000

e) închiderea contului 6721

121 =

6721

2.500.000

5121 =
667 =

411
411

1.800.000
200.000

b) închiderea contului 667

121 =

667

200.000

6. a) plata împrumutului ºi a dobânzii
b) închiderea contului 666

162 =
666 =
121 =

5121
5121
666

6.000.000
1.000.000
1.000.000

7. a) achitarea furnizorilor ºi înregistrarea
scontului

401 =
401 =

5121
767

4.275.000
225.000

b) închiderea contului 767

767 =

121

225.000

8. Achitarea furnizorilor de imobilizãri

404 =

5121

2.000.000

9. Restituirea avansurilor încasate de la clienþi

419 =

5121

1.500.000

b) încasarea contravalorii mãrfurilor vândute

5. a) încasarea creanþelor de la clienþi
ºi acordarea scontului
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10. a) evidenþierea salariilor cuvenite

641
421
581
5311
421
444
121

b) închiderea contului 641
11. a) efectuarea cheltuielilor de licitaþie
b) închiderea contului 628
12. Înregistrarea T.V.A. ºi achitarea acesteia

=
=
=
=
=
=
=

421
444
5121
581
5311
5121
641

500.000
50.000
450.000
450.000
450.000
50.000
500.000

628 =
121 =

5121
628

300.000
300.000

4427 =
4423 =

4423
5121

3.795.000
3.795.000

III. Situaþia conturilor 121 ºi 5121 înainte de efectuarea partajului:
D

Cont 121

C

D

Cont 5121

C

3.000.000
7.500.000
5.000.000
200.000
2.500.000
1.000.000
500.000
300.000

2.500.000
9.000.000
6.000.000
3.000.000
225.000

2.995.000
10.980.000
7.320.000
3.000.000
1.800.000

6.000.000
1.000.000
4.275.000
2.000.000
1.500.000
450.000
50.000
300.000
3.795.000

20.000.000

20.725.000
Sold 725.000

26.095.000
Sold 6.725.000

19.370.000

IV. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului:
A

P

Disponibil la bancã (5121)

6.725.000

1.
2.
3.
4.

Capital subscris ºi vãrsat (1012) 5.000.000
Alte rezerve (1068)
700.000
Fond de dezvoltare (118)
300.000
Profit din lichidare (121)
725.000

TOTAL ACTIV: 6.725.000

TOTAL PASIV: 6.725.000

V. Înregistrãri contabile privind operaþiunile de partaj la asociaþi sau la acþionari:
1. Restituirea capitalului social la asociaþi sau la acþionari

1012 =
456 =

456
5121

2. Impozitul pentru profit din lichidare:
a) impozitul pe profit, datorat

691 =

441

b) închiderea contului 691

121 =

691

275.500

c) virarea impozitului pe profit

441 =

5121

275.500

% =
1068
118
121

456

3. a) dividendele cuvenite asociaþilor sau acþionarilor

5.000.000
5.000.000
275.500
(725.000x38%)

b) impozit pe dividende

456 =

c) virarea impozitului pe dividende
d) plata dividendelor la asociaþi sau la
acþionari (1.449.500Ð144.950 = 1.304.550)

446 =

1.449.500
700.000
300.000
449.500
(725.000Ð275.000)
446
144.950
(1.449.500x10%)
5121
144.950

456 =

5121

1.304.550
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VI. Situaþia conturilor 5121 ºi 456 dupã efectuarea partajului:
D

5121

C

Sold 6.725.000

6.725.000

D

456

C

5.000.000
275.500
144.950
1.304.550

5.000.000
144.950
1.304.550

5.000.000
1.449.500

6.725.000

6.449.500

6.449.500

C. Falimentul unei societãþi în nume colectiv, în situaþia în care disponibilitãþile bãneºti
rezultate în urma falimentului nu asigurã plata datoriilor

I. Situaþia patrimoniului, conform bilanþului contabil de începere a lichidãrii,
se prezintã astfel:
A

B

1. Mijloace fixe (212Ð281)
(6.000.000Ð1.000.000)
2. Mãrfuri (371Ð378)
(500.000Ð200.000)
3. Conturi la bãnci în lei (5121)

5.000.000

4. Cheltuieli în avans (471)

300.000
800.000
400.000

1. Capital subscris vãrsat (1012)

800.000

2. Rezerve legale (1061)
3. Alte fonduri (118)
4. Pierdere din exerciþiul curent
(121)
5. Furnizori (401)
6. Venituri în avans (472)

TOTAL ACTIV: 6.500.000

50.000
1.000.000
Ð300.000
4.500.000
450.000

TOTAL PASIV: 6.500.000

II. Aportul asociaþilor la capitalul social, conform statutului ºi contractului de societate,
este de 800.000 lei, din care:
Ñ asociatul A
Ñ asociatul B

480.000 lei = 60%;
320.000 lei = 40%.

III. Judecãtorul sindic ºi lichidatorul au efectuat urmãtoarele operaþiuni:
1. vânzarea mijloacelor fixe cu 2.500.000 lei în loc de 5.000.000 lei Ñ valoare rãmasã neamortizatã;
2. vânzarea mãrfurilor cu 500.000 lei în loc de 300.000 lei;
3. încasarea chiriei în sumã de 400.000 lei, plãtitã în avans;
4. plata chiriei în sumã de 450.000 lei, încasatã anticipat;
5. stabilirea sumelor de acoperit de cãtre cei doi asociaþi pentru achitarea furnizorilor;
6. plata furnizorilor.
IV. Înregistrãri contabile privind operaþiunile de lichidare:
1. Valorificarea mijloacelor fixe:
a) vânzarea mijloacelor fixe
b) scãderea din gestiune a mijloacelor fixe
vândute

461 =

%
7721
4427

3.050.000
2.500.000
550.000

% =

212

6.000.000

281
6721
c) încasarea contravalorii mijloacelor fixe
vândute

1.000.000
5.000.000

5121 =

461

3.050.000

d) închiderea contului 6721

121 =

6721

5.000.000

e) închiderea contului 7721

7721 =

121

2.500.000
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2. Valorificarea mãrfurilor:
a) vânzarea mãrfurilor

411 =

%
707
4427

610.000
500.000
110.000

% =

371

500.000

b) scãderea din gestiune a mãrfurilor
vândute

607
378
c) încasarea contravalorii mãrfurilor vândute

300.000
200.000

5121 =

411

610.000

d) închiderea contului 607

121 =

607

300.000

e) închiderea contului 707

707 =

121

500.000

3. a) regularizarea ºi plata T.V.A.

4427 =

4423

660.000

b) virarea T.V.A. de platã

4423 =

5121

660.000

4. Încasarea chiriei achitate în avans

5121 =

471

400.000

472 =

5121

450.000

5. Restituirea chiriei încasate pentru exerciþiile
financiare urmãtoare

V. Situaþia conturilor 121 ºi 5121 înainte de efectuarea partajului:
D

121

C

5.000.000
300.000

2.500.000
500.000

5.300.000

3.000.000
2.300.000 sold

D

5121

800.000
3.050.000
610.000
400.000
4.860.000

C

660.000
450.000
1.110.000
3.750.000 sold

VI. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului activului net se prezintã astfel:
A

P

1. Conturi la bãnci în lei (5121)

3.750.000

TOTAL ACTIV: 3.750.000

1.
2.
3.
4.

Capital subscris vãrsat (1012)
Rezerve legale (1061)
Alte fonduri (118)
Pierdere din exerciþiul curent
(121)
5. Pierdere din lichidare (121)
6. Furnizori (401)

800.000
50.000
1.000.000
Ð300.000
Ð2.300.000
4.500.000
3.750.000

TOTAL PASIV:

VII. Determinarea activului net
AN = 3.750.000 Ð 4.500.000 = Ð750.000 lei
Rezultã cã, pentru achitarea furnizorilor în sumã de 4.500.000 lei, activul net este insuficient.
Potrivit art. 111 din Legea nr. 64/1995, în cazul în care bunurile care alcãtuiesc averea
societãþii în nume colectiv nu sunt suficiente pentru plata datoriilor, judecãtorul sindic va recurge la
procedura de executare silitã împotriva asociaþilor cu rãspundere nelimitatã.
VIII. Calcularea ºi vãrsarea impozitului pe profit ºi impozitului pe dividende:
1. Impozit pe profitul aferent rezervelor
legale (50.000 x 38%)

2. Impozit pe dividende
(1.000.000 + 50.000 Ð 19.000 = 1.031.000 x 10%)

1061 =

456

50.000

456 =

446

441 =

5121

19.000
(50.000 x 38%)
19.000

118 =
456 =
441 =

456
446
5121

1.000.000
103.100
103.100
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IX. Situaþia partajului activului net ºi a datoriilor pe asociaþi:
Activ net repartizat

Pierderi ºi furnizori

Capital
social

Rezerve
legale

Alte
fonduri

TOTAL
4 (1+2+3)

Pierderi
din
exerciþiul
curent

1

2

3

4

5

6

Pierderi din
lichidare

Furnizori

Total
8 (5+6+7)

Diferenþe
9 (8Ð4)

7

8

9

Asociatul A
60%

480.000

16.740

540.000

1.036.740

180.000

1.380.000

2.700.000

4.260.000

3.223.260

Asociatul B
40%

320.000

11.160

360.000

691.160

120.000

920.000

1.800.000

2.840.000

2.148.840

TOTAL

800.000

27.900

900.000

1.727.900

300.000

2.300.000

4.500.000

7.100.000

5.372.100

X. Înregistrãri privind partajul activului net ºi al sumelor depuse de asociaþi
pentru plata furnizorilor:
a) capitalul social de restituit asociaþilor
b) pierderea curentã ºi pierderea din lichidare
(300.000 + 2.300.000)

1012 =
456 =

456
121

800.000
2.600.000

c) depunerea de cãtre asociaþi a sumelor
necesare achitãrii furnizorilor (2.722.100
Ð 1.850.000 = 872.100)

5121 =
456
Asociatul A
Asociatul B

872.100
523.260
348.840

Asociatul A: 872.100 x 60% = 523.260
Asociatul B: 872.100 x 40% = 348.840
TOTAL:

872.100

d) achitarea furnizorilor

401 =

5121

4.500.000

e) situaþia conturilor 456 ºi 121, dupã terminarea operaþiunilor de lichidare, se prezintã astfel:
D

456

C

D

5121

C

19.000
103.100
2.600.000

50.000
1.000.000
800.000

3.750.000
872.100

19.000
103.100
4.500.000

2.722.100

1.850.000
872.100

4.622.100

4.622.100

2.722.100

Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor care se efectueazã la retragerea
ºi/sau excluderea asociaþilor
Retragerea asociaþilor

I. Societatea are doi asociaþi care au adus, în mod egal, capitalul social de 300.000 lei.
II. Unul dintre cei doi asociaþi se retrage din societatea comercialã.
În contractul de partaj s-a prevãzut cã asociatul care se retrage cesioneazã aportul la capital, depus în numerar.
III. Determinarea activului net

a)
b)
c)
d)
e)

1. TOTAL ACTIV:
Se scad obligaþiile:
creditori diverºi (cont 462)
furnizori (cont 401)
personal Ð remuneraþie datoratã (421)
impozit pe profit (cont 441)
dividende (457)

40.323.173
40.639
421.138
1.997
1.750.124
1.571.217

lei
lei
lei
lei
lei

2. TOTAL OBLIGAÞII: 4.150.873 lei
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3. ACTIV NET
(rd. 1Ð2)
compus din:
1.
2.
3.
4.
5.

capital social (1012)
rezerve legale (1061)
fond de dezvoltare (118)
alte fonduri (118)
profit nerepartizat (121)

36.172.300 lei

300.000
60.000
24.496.280
9.970.637
1.345.383
TOTAL:

lei
lei
lei
lei
lei

36.172.300 lei

IV. Determinarea partajului activului net pentru asociatul care se retrage:
Total

1.
2.
3.
4.
5.

capital social (1012)
rezerve legale (1061)
fond de dezvoltare (111)
alte fonduri (118)
profit (121)

din care
50%

300.000
60.000
24.496.280
9.970.637
1.345.383

Ñ
30.000
12.248.140
4.985.318
672.692

36.172.300

17.936.150

V. Înregistrãri contabile:
a) înregistrarea activului net partajat
%

=

456

17.936.150

1061
118
118
121

30.000
12.248.140
4.985.318
672.692

b) înregistrarea impozitului pe profitul datorat pentru rezervele legale
456

=

441

11.400 lei (30.000 x 38%)

c) virarea impozitului pe profit
441

=

5121

11.400

d) înregistrarea impozitului pe dividende
456

=

446

1.792.475 (17.936.150Ð11.400 = 17.924.750 x 10%)

e) virarea impozitului pe dividende
446

=

5121

1.792.475

f) înregistrarea depunerii sumei de cãtre celãlalt asociat, reprezentând capitalul social care i-a
fost cesionat de asociatul care se retrage
5311

=

g) înregistrarea
456

=

456

150.000

plãþii cãtre asociatul care s-a retras a capitalului social cesionat
5311

150.000

h) achitarea cotei-pãrþi din activul net cuvenit, diminuat cu impozitul pe profit ºi cu cel pe
dividende, calculate ºi vãrsate
456

=

5121
sau
5311

16.132.275 (18.086.150 Ð 1.953.875)
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i) situaþia contului 456 se prezintã astfel:
D
(b)
(d)
(g)
(h)

C
11.400
1.792.475
150.000
16.132.275

17.936.150
150.000

18.086.150

18.086.150

(a)
(f)

Excluderea asociaþilor

Potrivit art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicatã, asociatul exclus nu are dreptul
la o parte proporþionalã din patrimoniul social, ci numai la o sumã care sã reprezinte valoarea
acesteia.
I. Societatea are 3 asociaþi care au adus capitalul social astfel:
%
din capitalul
social total

Suma

Asociatul ”AÒ
Asociatul ”BÒ
Asociatul ”CÒ
TOTAL:

1.400.000
875.000
1.225.000

40
25
35

3.500.000

100

II. Asociatul ”CÒ este exclus din societate, în contractul de partaj prevãzându-se cã acestuia
urmeazã sã i se achite în numerar cota-parte ce i se cuvine din activul net, iar aportul la capitalul social sã fie cesionat asociatului ”AÒ.
III. Determinarea activului net al societãþii:
1. TOTAL ACTIV

45.437.430

Se scad obligaþiile:
Ñ Furnizori (cont 401)
Ñ Furnizori de imobilizãri (404)
Ñ Impozitul pe salarii (444)
Ñ Împrumuturi pe termen scurt (519)

485.750
2.820.380
125.525
1.625.775

2. TOTAL OBLIGAÞII

5.057.430

3. Activ net (rd. IÐII),

40.380.000

din care:
1. Capital social (cont 1012)

3.500.000

2. Rezerve legale (1061)

600.000

3. Alte rezerve reprezentând diferenþa din reevaluarea
disponibilitãþilor în valutã (cont 1068)

1.200.000

4. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat (107)

6.560.000

5. Fond de dezvoltare (cont 111)

25.270.000

6. Alte fonduri (cont 118)

3.250.000
TOTAL:

40.380.000
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IV. Determinarea partajului activului net cuvenit asociatului ”CÒ care a fost exclus din
societate:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

capital social (cont 1012)
rezerve legale (cont 1061)
alte rezerve (cont 1068)
profit nerepartizat (cont 107)
fond de dezvoltare (cont 118)
alte fonduri (cont 118)
TOTAL:

TOTAL

din care
35 %

3.500.000
600.000
1.200.000
6.560.000
25.270.000
3.250.000

Ñ
210.000
420.000
2.296.000
8.844.500
1.137.500

40.380.000

12.908.000

V. Înregistrãri contabile:
a) Înregistrarea depunerii (de cãtre asociatul ”AÒ) sumei reprezentând capitalul social care i-a
fost cesionat de asociatul ”CÒ:
5311
=
456
1.225.000
b) Înregistrarea plãþii cãtre asociatul ”CÒ a capitalului social cesionat:
456
=
5311
1.225.000
c) Înregistrarea activului net cuvenit asociatului ”CÒ:
%
=
456
12.908.000
1061
210.000
1068
420.000
107
2.296.000
118
8.844.500
118
1.137.500
d) Înregistrarea impozitului pe profit, datorat pentru rezerve legale ºi alte rezerve:
456
=
441
239.400
(210.000 + 420.000 = 630.000 x 38%)
e) Virarea impozitului pe profit:
441
=
5121
239.400
f) Înregistrarea impozitului pe dividende:
456
=
446
1.266.860
(12.908.000 Ð 239.400 = 12.668.600 x 10%)
g) Virarea impozitului pe dividende:
446
=
5121
1.266.860
h) Achitarea cotei-pãrþi din activul net cuvenit, diminuat cu impozitul pe profit ºi cu cel pe
dividende, calculate ºi vãrsate:
456
=
5121
11.401.740
[12.908.000 Ð (239.400 + 1.266.860)]
i) Situaþia contului 456 se prezintã astfel:
D
(b)
(d)
(f)
(h)

456

C

1.225.000
239.400
1.266.860
11.401.740

1.225.000
12.908.000

TOTAL: 14.133.000

TOTAL: 14.133.000

(a)
(e)
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REPUBLICÃRI
O R D O N A N Þ A G U V E R N U L U I Nr. 43/1997*)
privind regimul drumurilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Secþiunea I
Domeniul drumurilor

Art. 1. Ñ (1) Regimul drumurilor reglementeazã în mod
unitar administrarea drumurilor publice ºi private, dobândirea ºi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea ºi controlul activitãþilor în legãturã cu drumurile publice.
Administrarea drumurilor publice ºi private are ca obiect
proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreþinerea ºi exploatarea drumurilor.
(2) Prevederile prezentei ordonanþe se aplicã integral
tuturor drumurilor publice ºi, parþial, drumurilor de utilitate
privatã deschise circulaþiei publice.
Art. 2. Ñ (1) Drumurile fac parte din sistemul naþional
de transport.
(2) Drumurile sunt cãi de comunicaþie terestrã special
amenajate pentru circulaþia vehiculelor ºi a pietonilor.
(3) Fac parte integrantã din drum: podurile, viaductele,
pasajele denivelate, tunelurile, construcþiile de apãrare ºi
consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliºti, locurile de parcare, oprire ºi staþionare, indicatoarele de semnalizare
rutierã ºi alte dotãri pentru siguranþa circulaþiei, terenurile ºi
plantaþiile care fac parte din zona drumului, mai puþin
zonele de protecþie.
(4) De asemenea, se considerã ca fãcând parte din
drum clãdirile de serviciu ºi orice alte construcþii, amenajãri
sau instalaþii destinate apãrãrii sau exploatãrii drumurilor,
inclusiv terenurile necesare aferente.
Secþiunea a II-a
Clasificarea ºi încadrarea drumurilor

Art. 3. Ñ Din punct de vedere al destinaþiei, drumurile
se împart în:
a) drumuri publice Ñ obiective de utilitate publicã destinate circulaþiei rutiere, în scopul satisfacerii cerinþelor de
transport unitar ale economiei naþionale, ale populaþiei ºi de
apãrare a þãrii. Acestea sunt proprietate publicã;
b) drumuri de utilitate privatã Ñ destinate satisfacerii
cerinþelor proprii de transport rutier în activitãþile economice,
forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale ºi altora asemenea, de acces în incinte, ca ºi cele
din interiorul acestora, precum ºi cele pentru organizãrile
de ºantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau
juridice care le au în proprietate sau în administrare.
Art. 4. Ñ Din punct de vedere al circulaþiei, drumurile
se împart în:
a) drumuri deschise circulaþiei publice, care cuprind
toate drumurile publice ºi acele drumuri de utilitate privatã

care servesc obiectivele turistice ori alte obiective la care
publicul are acces;
b) drumuri închise circulaþiei publice, care cuprind
acele drumuri de utilitate privatã care servesc obiectivelor
la care publicul nu are acces.
Art. 5. Ñ Din punct de vedere funcþional ºi administrativ-teritorial, în ordinea importanþei, drumurile publice se
împart în urmãtoarele categorii:
a) drumuri de interes naþional;
b) drumuri de interes judeþean;
c) drumuri de interes local.
Art. 6. Ñ (1) Drumurile de interes naþional aparþin proprietãþii publice a statului ºi cuprind drumurile naþionale,
care asigurã legãturile cu Capitala þãrii, cu reºedinþele de
judeþ, cu obiectivele de interes strategic naþional, între ele,
precum ºi cu þãrile vecine, ºi pot fi:
Ñ autostrãzi;
Ñ drumuri expres;
Ñ drumuri naþionale europene (E);
Ñ drumuri naþionale principale;
Ñ drumuri naþionale secundare.
(2) Încadrarea în aceste categorii se face de cãtre
Ministerul Transporturilor, cu excepþia drumurilor naþionale
europene, a cãror încadrare se stabileºte potrivit acordurilor
ºi convenþiilor internaþionale la care România este parte.
(3) Propunerile de clasificare a drumurilor naþionale în
categoria drumurilor naþionale europene (E) se fac de cãtre
Ministerul Transporturilor.
Art. 7. Ñ Drumurile de interes judeþean fac parte din
proprietatea publicã a judeþului ºi cuprind drumurile judeþene, care asigurã legãtura între:
Ñ reºedinþele de judeþ cu municipiile, cu oraºele, cu
reºedinþele de comunã, cu staþiunile balneoclimaterice ºi
turistice, cu porturile ºi aeroporturile, cu obiectivele importante, legate de apãrarea þãrii, ºi cu obiectivele istorice
importante;
Ñ oraºe ºi municipii;
Ñ reºedinþe de comunã.
Art. 8. Ñ Drumurile de interes local aparþin proprietãþii
publice a unitãþii administrative pe teritoriul cãreia se aflã ºi
cuprind:
a) drumurile comunale, care asigurã legãturile:
Ñ între reºedinþa de comunã cu satele componente sau
cu alte sate;
Ñ între oraºul cu satele care îi aparþin, precum ºi cu
alte sate;
Ñ între sate;
b) drumurile vicinale sunt drumuri care deservesc mai
multe proprietãþi, fiind situate la limitele acestora;

*) Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 82 din 15 aprilie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din
22 aprilie 1998, dându-se textelor o nouã numerotare.
Ordonanþa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997.
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c) strãzile sunt drumuri publice din interiorul localitãþilor,
indiferent de denumire: stradã, bulevard, cale, chei, splai,
ºosea, alee, fundãturã, uliþã etc.
Art. 9. Ñ Strãzile din localitãþile urbane se clasificã în
raport cu intensitatea traficului ºi cu funcþiile pe care le
îndeplinesc, astfel:
a) strãzi de categoria I Ñ magistrale, care asigurã
preluarea fluxurilor majore ale oraºului pe direcþia drumului
naþional ce traverseazã oraºul sau pe direcþia principalã de
legãturã cu acest drum;
b) strãzi de categoria a II-a Ñ de legãturã, care asigurã
circulaþia majorã între zonele funcþionale ºi de locuit;
c) strãzi de categoria a III-a Ñ colectoare, care preiau
fluxurile de trafic din zonele funcþionale ºi le dirijeazã spre
strãzile de legãturã sau magistrale;
d) strãzi de categoria a IV-a Ñ de folosinþã localã, care
asigurã accesul la locuinþe ºi pentru servicii curente sau
ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
Art. 10. Ñ Strãzile din localitãþile rurale se clasificã în:
a) strãzi principale;
b) strãzi secundare.
Art. 11. Ñ Drumurile naþionale, judeþene ºi comunale îºi
pãstreazã categoria funcþionalã din care fac parte, fiind
considerate continue în traversarea localitãþilor, servind totodatã ºi ca strãzi. Modificarea traseelor acestora, în traversarea localitãþilor, se poate face numai cu acordul
administratorului drumului respectiv, în concordanþã cu planul urbanistic aprobat.
Art. 12. Ñ Încadrarea în categorii funcþionale a drumurilor naþionale, judeþene ºi comunale se face prin hotãrâre a
Guvernului, iar a drumurilor vicinale ºi a strãzilor, prin hotãrâre a consiliului judeþean sau local, dupã caz.
Art. 13. Ñ Propunerile de încadrare în drumuri naþionale
ºi judeþene se fac de cãtre administratorii acestor categorii
de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de cãtre consiliile locale interesate, prin consiliile judeþene ºi Consiliul
General al Municipiului Bucureºti. Promovarea propunerilor
se face cu avizul Ministerului Transporturilor.
CAPITOLUL II
Administrarea drumurilor
Secþiunea I
Suprafeþele de teren aferente drumurilor publice

Art. 14. Ñ Zona drumului public cuprinde: ampriza,
zonele de siguranþã ºi zonele de protecþie.
Art. 15. Ñ Ampriza drumului este suprafaþa de teren
ocupatã de elementele constructive ale drumului: parte
carosabilã, trotuare, piste pentru cicliºti, acostamente, ºanþuri, rigole, taluzuri, ºanþuri de gardã, ziduri de sprijin ºi alte
lucrãri de artã.
Art. 16. Ñ (1) Zonele de siguranþã sunt suprafeþe de
teren situate de o parte ºi de cealaltã a amprizei drumului,
destinate exclusiv pentru semnalizarea rutierã, pentru plantaþie rutierã sau alte scopuri legate de întreþinerea ºi
exploatarea drumului, pentru siguranþa circulaþiei ori pentru
protecþia proprietãþilor situate în vecinãtatea drumului. Din
zonele de siguranþã fac parte ºi suprafeþele de teren destinate asigurãrii vizibilitãþii în curbe ºi intersecþii, precum ºi
suprafeþele ocupate de lucrãrile de consolidãri ale terenului
drumului ºi altele asemenea. În afara localitãþilor, limitele

minime ale zonelor de siguranþã a drumurilor, în cale
curentã ºi aliniament, sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanþã.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe
zonele de siguranþã este interzisã.
Art. 17. Ñ (1) Zonele de protecþie sunt suprafeþele de
teren situate de o parte ºi de alta a zonelor de siguranþã,
necesare protecþiei ºi dezvoltãrii viitoare a drumului.
Limitele zonelor de protecþie sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecþie rãmân în gospodãrirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în
proprietate, cu obligaþia ca acestea, prin activitatea lor, sã
nu aducã prejudicii drumului sau derulãrii în siguranþã a
traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzãtor;
b) executarea de construcþii, împrejmuiri sau plantaþii
care sã provoace înzãpezirea drumului sau sã împiedice
vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrãri care pericliteazã stabilitatea
drumului sau modificã regimul apelor subterane sau de
suprafaþã.
Art. 18. Ñ Deþinãtorii terenurilor din vecinãtatea drumurilor publice sunt obligaþi sã permitã instalarea pe aceste
terenuri a panourilor de apãrare a drumului contra înzãpezirii, fãrã a percepe vreo chirie, cu condiþia ca aceastã
operaþiune sã nu împiedice executarea lucrãrilor agricole ºi
sã nu producã degradãri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. Ñ (1) Zona strãzilor include partea carosabilã,
acostamentele, ºanþurile, rigolele, trotuarele, spaþiile verzi,
pistele pentru cicliºti, suprafeþele adiacente pentru parcaje,
staþionãri sau opriri, precum ºi suprafeþele de teren necesare amplasãrii anexelor acestora. Pe sectoarele de strãzi
fãrã canalizare, scurgerea apelor trebuie asiguratã prin ºanþuri amenajate.
(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiþiile
de deplasare a pietonilor ºi cicliºtilor prin amenajãri de trotuare ºi piste.
(3) Zonele de siguranþã ºi de protecþie în intravilan se
stabilesc prin studii de circulaþie ºi prin documentaþiile de
urbanism ºi amenajarea teritoriului.
(4) Pentru dezvoltarea capacitãþii de circulaþie a drumurilor publice în traversarea localitãþilor rurale, distanþa dintre
gardurile sau construcþiile situate de o parte ºi de alta a
drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naþionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeþene ºi de
minimum 20 m pentru drumurile comunale.
(5) Asigurarea distanþelor minime, stabilite conform
alin. (4), se realizeazã de cãtre administratorii acestor drumuri, numai cu respectarea reglementãrilor în vigoare.
Secþiunea a II-a
Administrarea drumurilor

Art. 20. Ñ Ministerul Transporturilor este organul administraþiei publice centrale care exercitã prerogativele dreptului de proprietate publicã a statului în domeniul drumurilor
naþionale.
Art. 21. Ñ (1) Administrarea drumurilor naþionale se realizeazã de Administraþia Naþionalã a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Organizarea ºi
funcþionarea Administraþiei Naþionale a Drumurilor se va
aproba prin hotãrâre a Guvernului.
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(2) Sectoarele de drumuri naþionale, incluzând ºi lucrãrile de artã, amenajãrile ºi accesoriile aferente, situate în
intravilanul reºedinþelor de judeþe ºi al municipiilor, sunt în
administrarea consiliilor locale respective.
Art. 22. Ñ Administrarea drumurilor judeþene se asigurã
de cãtre consiliile judeþene, iar a drumurilor de interes
local, de cãtre consiliile locale pe raza administrativ-teritorialã a acestora. Fac excepþie sectoarele de drumuri judeþene, situate în intravilanul localitãþilor urbane, inclusiv
lucrãrile de artã, amenajãrile ºi accesoriile aferente, care
vor fi în administrarea consiliilor locale respective.
Art. 23. Ñ Administrarea drumurilor de utilitate privatã
se face de cãtre deþinãtorii acestora.
Secþiunea a III-a
Proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de drumuri

Art. 24. Ñ La proiectarea, execuþia ºi intervenþiile asupra drumurilor se va þine seama de categoriile funcþionale
ale acestora, de traficul rutier, de siguranþa circulaþiei, de
normele tehnice, de factorii economici, sociali ºi de apãrare, de utilizarea raþionalã a terenurilor, de conservarea ºi
protecþia mediului înconjurãtor ºi de planurile de urbanism
ºi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum
ºi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora
la cerinþele pietonilor, cicliºtilor, persoanelor cu handicap ºi
de vârsta a treia.
Art. 25. Ñ Documentaþiile privind proiectarea construcþiei, reabilitarea ºi modernizarea drumurilor se întocmesc cu
respectarea planurilor de amenajare a teritoriului ºi de
urbanism, cu avizele prevãzute în normele metodologice.
Art. 26. Ñ Amplasarea unor obiective economice sau
de altã naturã, care implicã modificãri ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenþã a unui
drum public se face cu acordul administratorului drumului
respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a
solicitat modificãrile, cu respectarea legislaþiei în vigoare privind autorizarea executãrii construcþiilor.
Art. 27. Ñ (1) Intersecþiile între drumuri se realizeazã
denivelat sau la acelaºi nivel, în funcþie de categoriile drumurilor ºi de traficul rutier, cu respectarea legislaþiei în
vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrãri sunt în sarcina
celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe
care se desfãºoarã traficul ce impune amenajarea sau
modificarea intersecþiei.
(2) Întreþinerea bretelelor de la intersecþiile denivelate ale
drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului
de categorie superioarã. Dacã unul dintre drumuri este de
utilitate privatã, cheltuielile de întreþinere a acestuia sunt în
sarcina administratorului respectiv.
Art. 28. Ñ Amenajarea intersecþiilor la acelaºi nivel între
douã sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritãþii pentru circulaþia care se desfãºoarã pe drumul de
categorie superioarã.
Art. 29. Ñ Realizarea unei noi intersecþii la acelaºi nivel
cu calea feratã sau modificarea unei asemenea intersecþii
cu calea feratã este în sarcina solicitantului lucrãrii.
Art. 30. Ñ La amenajarea intersecþiilor între drumurile
publice ºi dintre acestea cu cãile ferate se va obþine ºi
acordul Ministerului de Interne, prin direcþiile sale de specialitate.
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Art. 31. Ñ Instalaþiile de semnalizare ºi presemnalizare
a trecerii la acelaºi nivel între drum ºi calea feratã se realizeazã de cãtre administratorul cãii ferate, în funcþie de
categoria drumului, traficul rutier, frecvenþa ºi viteza de circulaþie a trenurilor.
Art. 32. Ñ (1) Întreþinerea pasajelor denivelate este în
sarcina administratorului cãii de comunicaþie situate pe
pasaj.
(2) Întreþinerea trecerilor la acelaºi nivel, paza ºi securitatea în limitele zonei de siguranþã a cãii ferate revin deþinãtorului acestei cãi.
(3) Modificarea cotelor ºi declivitãþilor pe oricare dintre
cãile de comunicaþie care se intersecteazã atrage dupã
sine obligaþia deþinãtorului de a suporta costul lucrãrilor
necesare ºi pe cealaltã cale de comunicaþie.
(4) Pentru poduri, baraje, diguri ºi altele asemenea, care
cuprind pãrþi ale mai multor deþinãtori, sarcinile ce revin fiecãruia dintre aceºtia se stabilesc, de comun acord, prin
protocol.
Art. 33. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale împreunã cu Poliþia rutierã au obligaþia de a reglementa circulaþia, parcarea, staþionarea ºi oprirea pe strãzi a vehiculelor.
Parcarea se admite, de regulã, în locuri special amenajate
în afara benzilor de circulaþie ºi a trotuarelor, amplasate de
comun acord cu Poliþia rutierã. Nu se admit oprirea ºi parcarea pe benzile de circulaþie ale drumurilor naþionale ºi
judeþene.
Art. 34. Ñ În zonele protejate ale localitãþilor se va
urmãri descurajarea sau interzicerea circulaþiei de tranzit, în
condiþiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere
corespunzãtoare, cu acordul administratorului drumului ºi al
Poliþiei rutiere.
Art. 35. Ñ În funcþie de intensitatea traficului, drumurile
publice vor fi prevãzute cu staþii amenajate în afara fluxului
circulaþiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun.
Semnalizarea unitarã ºi amenajarea acestora se asigurã de
cãtre consiliile locale în intravilan ºi de cãtre consiliile judeþene în extravilan, indiferent de categoria drumului.
Amplasarea staþiilor pentru aceste mijloace se stabileºte de
administratorul drumului împreunã cu Poliþia rutierã, oficiile
rutiere judeþene ºi cu deþinãtorii vehiculelor de transport în
comun. Locurile de parcare ºi refugiile de pe autostrãzi vor
fi dotate cu utilitãþi, telefonie pentru apel de urgenþã ºi cu
grupuri sanitare.
Art. 36. Ñ Pe drumurile publice se vor aplica mãsuri de
protecþie a mediului, pe baza studiilor de impact asupra
mediului înconjurãtor.
Art. 37. Ñ Pentru descongestionarea traficului în localitãþi, protecþia mediului ºi sporirea siguranþei circulaþiei pe
reþeaua de drumuri expres ºi drumuri naþionale europene
se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate în afara
intravilanului localitãþilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul
spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul
unor artere magistrale care debuºeazã în intersecþii amenajate corespunzãtor volumelor de trafic.
Art. 38. Ñ Pe sectoarele de drumuri publice, care traverseazã localitãþi rurale, locuitorii sunt obligaþi sã întreþinã
ºanþurile, rigolele, podeþele de la intrãrile în curþi, plantaþiile,
trotuarele sau cãile pietonale din dreptul locuinþelor ºi al
terenurilor pe care le deþin. Supravegherea îndeplinirii sau
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a neîndeplinirii acestor obligaþii revine autoritãþilor administraþiei publice locale.
Art. 39. Ñ În vederea asigurãrii materialelor necesare
construirii, modernizãrii, reparãrii ºi întreþinerii drumurilor
publice, administratorii pot deschide ºi exploata cariere,
balastiere ºi altele asemenea, în condiþiile legii.
Secþiunea a IV-a
Condiþii de exploatare a drumurilor

Art. 40. Ñ (1) Drumurile trebuie sã fie menþinute de
cãtre administratorul drumului în stare tehnicã corespunzãtoare desfãºurãrii traficului în condiþii de siguranþã.
(2) Limitele maxime ale tonajelor pe osie ºi ale gabaritelor, presiunile specifice pe îmbrãcãmintea drumului, precum ºi condiþiile impuse vehiculelor admise în circulaþie pe
drumurile publice sunt cele prevãzute în anexa nr. 2 la
prezenta ordonanþã.
(3) Lista drumurilor publice, cu limitele de tonaj admise
pentru vehicule de transport marfã, va fi stabilitã anual de
cãtre Ministerul Transporturilor ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(4) Limitele prevãzute în anexa nr. 2 pot fi majorate de
cãtre Ministerul Transporturilor, pe mãsura executãrii unor
lucrãri de sporire a capacitãþii portante.
(5) Transportatorilor strãini ºi români li se aplicã tarife
de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile din
acordurile bilaterale ºi, respectiv, reglementãrile interne în
vigoare, care se constituie în surse de finanþare a lucrãrilor
de administrare, exploatare, întreþinere, reparaþii ºi modernizare a drumurilor publice.
Art. 41. Ñ (1) Transporturile ale cãror tonaje pe osie
ºi/sau gabarite depãºesc limitele prevãzute în anexa nr. 2
se efectueazã pe baza autorizaþiei speciale de transport
emise de administratorul drumului.
(2) În cazul în care, pentru efectuarea unor asemenea
transporturi, sunt necesare lucrãri de amenajare sau consolidare a drumurilor ºi a lucrãrilor de artã, precum ºi
modificarea instalaþiilor aeriene sau subterane de orice fel,
acestea se suportã de beneficiarul transporturilor.
(3) Pentru asemenea transporturi se aplicã tarife în
funcþie de tonajele pe osie ºi totale, de dimensiunile autovehiculelor ºi de distanþa parcursã, din care se constituie
surse financiare pentru administrarea drumurilor.
Art. 42. Ñ Proiectarea, execuþia ori contractarea în þarã
sau importul de vehicule, utilaje, agregate ori instalaþii cu
mase ºi/sau gabarite ce depãºesc limitele prevãzute în
anexa nr. 2 se realizeazã cu avizul prealabil al Ministerului
Transporturilor, în ceea ce priveºte posibilitatea de circulaþie
ºi de transport rutier.
Art. 43. Ñ Pe drumurile publice sunt interzise:
a) competiþiile sportive, fãrã avizul prealabil al administratorului drumului ºi al Poliþiei rutiere. Organizatorii poartã
rãspunderea ºi iau toate mãsurile pentru siguranþa traficului
rutier ºi redarea ulterioarã a drumului pentru circulaþia
publicã, în condiþiile existente anterior organizãrii competiþiei;
b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roþi sau
pe ºenile, precum ºi pierderea, prin scurgere din vehicule,
în timpul transportului, de materiale de construcþie sau de
alte materii;

c) curãþarea sau spãlarea vehiculelor de pãmânt, de
materiale sau de alte substanþe; aceasta se va realiza
înainte de a pãtrunde în drum ºi numai pe suprafeþe special amenajate prin grija administratorului drumului;
d) scurgerea lubrifianþilor, a unor produse inflamabile,
toxice sau de altã naturã;
e) ocuparea, prin depozitare, a pãrþii carosabile, a staþiilor mijloacelor de transport în comun, a ºanþurilor, trotuarelor, pistelor ºi zonelor de siguranþã a drumului, precum ºi
afectarea stãrii de curãþenie a acestora;
f) circulaþia autovehiculelor pe acostamente, pe ºanþuri,
pe trotuare, pe spaþii de siguranþã ale drumurilor ori pe
banda medianã a autostrãzilor;
g) circulaþia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu ºenile, fãrã bandaje de protecþie, precum ºi transportul prin târâre a unor obiecte sau
materiale; prin excepþie este admisã circulaþia vehiculelor
aparþinând Ministerului Apãrãrii Naþionale sau Ministerului
de Interne, în cazul în care nu existã posibilitatea evitãrii
drumurilor publice modernizate, cu acordul ºi în condiþiile
stabilite de administratorul acestora.
Art. 44. Ñ (1) Administratorii drumurilor pot institui restricþii temporare, parþiale sau totale de circulaþie, pentru
executarea unor lucrãri, conform normelor stabilite de
Ministerul Transporturilor împreunã cu Ministerul de Interne.
(2) Pentru protecþia unor sectoare de drumuri, administratorii acestora pot introduce restricþii cu caracter temporar
privind sarcinile pe osii ale vehiculelor admise sã circule pe
sectorul respectiv.
(3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole
de orice fel pe platforma drumurilor deschise circulaþiei
publice, cu excepþia cazurilor autorizate de administratorul
drumului ºi de Poliþia rutierã.
Art. 45. Ñ (1) În cazul în care drumurile publice sunt
afectate de calamitãþi naturale sau în alte cazuri de forþã
majorã, administratorii acestora vor lua de urgenþã mãsuri
pentru restabilirea operativã a circulaþiei prin executarea de
variante ocolitoare sau de alte amenajãri cu caracter provizoriu, dupã caz.
(2) Atunci când aplicarea mãsurilor prevãzute la alin. (1)
necesitã ocuparea temporarã a unor terenuri situate în
zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autoritãþile
publice locale ºi cu deþinãtorii terenurilor, urmând ca eventualele despãgubiri cuvenite celor afectaþi sã se stabileascã
conform dispoziþiilor legale.
Secþiunea a V-a
Aprobarea amplasãrii de construcþii ºi instalaþii în zona
drumului public

Art. 46. Ñ Realizarea în zona drumului public a oricãrei
construcþii sau instalaþii, în orice scop, se face cu respectarea legislaþiei în vigoare privind amplasarea ºi autorizarea
executãrii construcþiilor ºi numai cu acordul prealabil al
administratorului drumului.
Art. 47. Ñ (1) În zona drumului public este interzisã
amplasarea de construcþii, panouri publicitare sau instalaþii
care pericliteazã siguranþa circulaþiei.
(2) În zona medianã a autostrãzilor se pot amplasa
numai instalaþii destinate întreþinerii drumurilor ºi siguranþei
circulaþiei.
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(3) Construcþiile sau instalaþiile temporare ale Ministerului
Apãrãrii Naþionale, care au caracter de urgenþã, se pot
executa fãrã acceptul administratorului drumului, urmând ca
acest accept sã se obþinã ulterior, în cazul în care construcþiile sau instalaþiile nu se demonteazã într-un termen
stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea suprateranã
sau subteranã a unor construcþii, instalaþii sau panouri
publicitare acceptate de administraþia drumurilor, se aplicã
tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziþia
administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreþinerea, repararea ºi modernizarea drumurilor
publice. Se excepteazã perceperea de tarife de utilizare de
cãtre administratorii drumului, dacã amplasarea se realizeazã pe zonele de protecþie unde aceºtia nu sunt deþinãtori. Perceperea ºi folosirea acestor tarife de utilizare a
zonelor de protecþie proprietate privatã se realizeazã de
cãtre deþinãtorul terenului respectiv.
(5) Deþinãtorii construcþiilor sau ai instalaþiilor acceptate
în zona drumurilor sunt obligaþi sã execute, pe cheltuiala
lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacã
astfel a fost convenit cu administratorul drumului.
(6) Administratorul drumului este obligat sã-i înºtiinþeze
pe deþinãtori asupra lucrãrilor prevãzute, dupã cum
urmeazã:
Ñ cu cel puþin 12 luni înainte de începerea lucrãrilor a
cãror execuþie impune mutarea ori modificarea, pentru construcþii autorizate cu caracter definitiv;
Ñ cu cel puþin 3 luni înainte de începerea lucrãrilor la
drum, în cazul construcþiilor acceptate cu caracter provizoriu.
Art. 48. Ñ Lucrãrile edilitare subterane se amplaseazã,
de regulã, în afara pãrþii carosabile a drumului public sau
în galerii vizitabile. Construcþia, repararea ºi întreþinerea
acestor lucrãri, în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului ºi cu respectarea legislaþiei în
vigoare.
Art. 49. Ñ (1) Proprietarul construcþiilor, instalaþiilor sau
al altor asemenea, realizate în zona drumului, fãrã respectarea condiþiilor din prezenta secþiune sau cu nerespectarea
condiþiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinþa
sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de
administrator.
(2) În cazul nerespectãrii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiinþarea sau la
mutarea lucrãrilor, pe cheltuiala proprietarului.
Art. 50. Ñ Deþinãtorii de construcþii sau de instalaþii
amplasate în zona drumului public sunt obligaþi sã execute
revizia periodicã ºi repararea acestora, pentru a asigura
estetica, protejarea drumului ºi siguranþa circulaþiei.
Art. 51. Ñ (1) Traseele noi de drumuri publice se stabilesc pe baza documentaþiilor de urbanism ºi amenajare a
teritoriului, aprobate în condiþiile legii.
(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului,
crearea de noi accese sau orice alte intervenþii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului
public.
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Secþiunea a VI-a
Cãi de acces la drumurile publice

Art. 52. Ñ (1) Proiectarea, construcþia sau amenajarea
cãilor de acces la drumurile publice se face potrivit legislaþiei în vigoare, de cãtre cei interesaþi, cu acordul prealabil
al administratorului drumului public ºi al Poliþiei rutiere.
(2) Repararea, întreþinerea ºi exploatarea cãilor de
acces la drumurile publice sunt în sarcina celor care le
deþin.
Art. 53. Ñ Cãile de acces realizate fãrã acordul administratorului drumului public ºi al Poliþiei rutiere, precum ºi
cãile de acces neutilizate vor fi desfiinþate de cei care le
deþin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în
zona drumului public.
CAPITOLUL III
Dobândirea sau folosirea unor terenuri
Art. 54. Ñ (1) Dobândirea terenului necesar pentru executarea unor lucrãri noi, modernizãri, corecþii de trasee,
reabilitãri, lãrgiri de drumuri publice se face prin modurile
admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauzã de
utilitate publicã.
(2) Dobândirea terenurilor prevãzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, fiind scutitã de plata taxelor
suplimentare prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la legea respectivã.
Art. 55. Ñ (1) Pentru rectificãri de traseu, de comun
acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin
schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de
traseul vechi al drumului. Drumul vechi rãmâne în circulaþie
pânã la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat,
administratorul drumului fiind obligat sã achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat.
(2) În situaþia în care proprietarul terenului primit în
schimb doreºte redarea acestuia în circuitul agricol, amenajãrile aferente sunt în sarcina administratorului drumului.
(3) Dacã terenul necesar rectificãrii traseului se dobândeºte prin cumpãrare sau expropriere pentru cauzã de utilitate publicã, terenul ocupat de drumul vechi, rãmas liber
în urma dãrii în folosinþã a noului traseu, devine proprietate publicã a statului sau a administraþiei publice locale,
dupã caz.
Art. 56. Ñ (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe
teren a mãsurãtorilor ºi a studiilor necesare lucrãrilor
privind drumul public au acces pe terenuri, indiferent de
proprietar. Excepþie fac terenurile aparþinând obiectivelor
Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi zonelor de siguranþã ale
acestora, pentru care se solicitã, în prealabil, acordul acestuia. Înºtiinþarea asupra începerii acestor activitãþi se face
prin afiºare la sediul consiliului local ºi, în scris, a deþinãtorului de teren, cu cel puþin 7 zile înainte. Se interzice
persoanelor abilitate cu efectuarea mãsurãtorilor sau a studiilor ca, prin activitatea lor, sã cauzeze vreun prejudiciu
terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. În cazul în care
totuºi sunt cauzate prejudicii, despãgubirile sunt suportate
de administratorul drumului.
(2) Dacã pentru efectuarea mãsurãtorilor sau studiilor se
cauzeazã prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificãri
asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în
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prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificãri
ºi, dupã caz, asupra modalitãþilor ºi cuantumului despãgubirilor.
CAPITOLUL IV
Conducerea, coordonarea ºi controlul activitãþii de
drumuri
Art. 57. Ñ Ministerul Transporturilor coordoneazã din
punct de vedere tehnic ºi metodologic întreaga reþea de
drumuri. În aceastã calitate are urmãtoarele atribuþii:
a) asigurã administrarea drumurilor publice de interes
naþional;
b) elaboreazã ºi urmãreºte aplicarea ºi actualizarea planului director, la nivel naþional, privind dezvoltarea reþelei
rutiere, ca parte integrantã a schemei reþelei naþionale de
transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
c) stabileºte strategia privind dezvoltarea unitarã ºi echilibratã a întregii reþele de drumuri publice;
d) asigurã gospodãrirea fondurilor bugetare ºi extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreþinerea, exploatarea ºi administrarea drumurilor de
interes naþional;
e) asigurã, în condiþiile legii, repartizarea ºi gestionarea
fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea,
modernizarea, întreþinerea, exploatarea ºi administrarea drumurilor naþionale, judeþene ºi comunale din administrarea
consiliilor judeþene ºi locale, dupã caz;
f) elaboreazã studii de sistematizare, prognoze ºi proiecte de program pentru dezvoltarea ºi optimizarea reþelei
de drumuri publice;
g) elaboreazã, în condiþiile legii, programe anuale ºi de
perspectivã privind construcþia, modernizarea, repararea,
întreþinerea, exploatarea ºi administrarea drumurilor de interes naþional, iar, împreunã cu consiliile judeþene ºi consiliile
locale, programele finanþate din Fondul special al drumurilor
publice pentru drumurile judeþene ºi comunale, dupã caz;
h) elaboreazã norme ºi reglementãri, în concordanþã cu
prevederile în domeniu din þãrile Uniunii Europene, privind
proiectarea, construcþia, modernizarea, repararea, întreþinerea, administrarea ºi exploatarea drumurilor ºi, împreunã cu
Ministerul de Interne, norme privind siguranþa traficului pe
drumurile deschise circulaþiei publice, care se supun aprobãrii potrivit prevederilor legale;
i) elaboreazã studii ºi programe privind lucrãrile destinate îmbunãtãþirii siguranþei circulaþiei pe drumurile publice;
j) elaboreazã norme, studii ºi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnicã a drumurilor, de evoluþie
a traficului ºi de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrãrile de drumuri;
k) elaboreazã norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum ºi norme
privind înregistrarea ºi prelucrarea evoluþiei traficului rutier;
l) elaboreazã o concepþie unitarã privind asimilarea de
utilaje ºi echipamente specifice, aplicarea de tehnologii noi
ºi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor de drumuri.
Art. 58. Ñ În exercitarea atribuþiilor prevãzute la art. 57,
Ministerul Transporturilor elaboreazã reglementãri obligatorii
pentru toate persoanele juridice sau fizice care deþin drumuri în administrare sau în proprietate, cu respectarea

reglementãrilor în vigoare privind autonomia administraþiei
publice locale ºi dreptul de proprietate.
Art. 59. Ñ (1) Conducerea activitãþii de proiectare, execuþie, modernizare, reparare, întreþinere, exploatare ºi administrare a drumurilor judeþene ºi a celor de interes local
revine autoritãþilor administraþiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
(2) Pentru proiectarea ºi modernizarea strãzilor care
constituie pãrþi componente ale drumurilor naþionale este
necesar avizul prealabil al Ministerului Transporturilor.
CAPITOLUL V
Sancþiuni
Art. 60. Ñ (1) Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã
cu amendã urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârºite
astfel încât, potrivit legii penale, sã constituie infracþiuni:
a) încãlcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31,
art. 36, art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (1) ºi ale art. 49
alin. (2) se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la
3.000.000 lei;
b) încãlcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26,
art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 42,
art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (2)Ñ(5),
art. 48, art. 50, art. 52 ºi ale art. 53 se sancþioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) În cazul în care, prin sãvârºirea uneia dintre contravenþiile prevãzute la alin. (1), drumurile au fost degradate,
respectiv distruse total sau parþial, în procesul-verbal de
constatare se va consemna ºi volumul degradãrilor
pricinuite. Cuantumul despãgubirilor urmeazã a se stabili pe
bazã de documentaþii întocmite de autoritãþile competente,
potrivit legii. Despãgubirile aferente constituie venituri la dispoziþia administratorului drumului, respectiv pentru refacerea
degradãrilor produse.
Art. 61. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 60 alin. (1) ºi (2) se face de
cãtre:
a) personalul din Ministerul Transporturilor ºi din unitãþile
subordonate acestuia, împuternicit în acest scop;
b) personalul împuternicit din aparatul propriu al consiliilor judeþene, consiliilor locale ºi unitãþilor de specialitate
subordonate acestora;
c) ofiþerii ºi subofiþerii de poliþie, dupã caz.
Art. 62. Ñ (1) Prevederile art. 60 se completeazã cu
dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
(2) Prevederile art. 24 alin. (1) ºi ale art. 25 din Legea
nr. 32/1968 nu se aplicã în cazul proiectãrii, construirii ºi
modernizãrii drumurilor, precum ºi în cazul amplasãrii unor
construcþii în zona drumurilor.
Art. 63. Ñ Cuantumurile amenzilor prevãzute la art. 60
pot fi modificate prin hotãrâre a Guvernului.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 64. Ñ Dispoziþiile prevãzute la art. 2, art. 24Ð27,
art. 30 ºi 31, art. 38 ºi 42 se aplicã ºi drumurilor de utilitate privatã, deschise circulaþiei publice, iar prevederile
art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44
alin. (3), art. 47, art. 50 ºi 51.
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Art. 65. Ñ Pânã la data de 1 ianuarie 1998 Ministerul
Transporturilor va elabora Ñ în conformitate cu normele
Uniunii Europene Ñ ºi va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, noi norme ºi reglementãri tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea ºi modernizarea
drumurilor publice, precum ºi cele privind proiectarea ºi
realizarea strãzilor în localitãþile urbane, pentru înlocuirea
celor abrogate potrivit art. 67 din prezenta ordonanþã.
Art. 66. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta ordonanþã.
Art. 67. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe intrã în
vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeaºi datã se
abrogã Legea drumurilor nr. 13/1974, publicatã în Buletinul
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Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea
nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea ºi realizarea
arterelor de circulaþie în localitãþile urbane ºi rurale, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie
1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind
proiectarea, construirea ºi modernizarea drumurilor, publicatã în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu
modificãrile ulterioare, ºi prevederile referitoare la drumuri
din Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 257/1959 privind
raþionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul cãilor
ferate ºi drumurilor, precum ºi orice prevederi contrare.
ANEXA Nr. 1

LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR

a) Zonele de siguranþã ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioarã a amprizei drumului pânã la:
¥ 1,50 m de la marginea exterioarã a ºanþurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
¥ 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
¥ 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înãlþimea pânã la
5,00 m inclusiv;
¥ 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înãlþimea mai mare
de 5,00 m.
b) Zonele de protecþie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranþã ºi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmãtor:
Categoria
drumului

Distanþa de
la axul drumului
pânã la marginea
exterioarã a
zonei drumului (m)

Autostrãzi

50

Drumuri
naþionale

Drumuri
judeþene

Drumuri
comunale

22

20

18

ANEXA Nr. 2
TONAJE, GABARITE ªI PRESIUNI

A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii:
Categorii de drumuri
din punct de vedere
al sistemului rutier

Tipuri de
osie

Drumuri modernizate,
europene (E) ºi alte
drumuri deschise
traficului greu, conform
listei aprobate de
Ministerul Transporturilor

simplã
dublã (tandem)
triplat (tridem)

Alte drumuri modernizate

simplã
dublã (tandem)
triplat (tridem)

Drumuri pietruite

simplã
dublã (tandem)
triplat (tridem)

Distanþa între axele alãturate
< 1,40

<= 2,00

> 2,00

10,0 (11,0)
16,0 (18,0)
22,0

8,0
14,5
20,0
7,5
12,0
16,5

NOTÃ:
Tonajele din parantezã (...) se aplicã în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumaticã, pe
mãsura reabilitãrii drumurilor.
Se considerã osie dublã (tandem) combinaþia de douã axe având distanþa dintre ele de cel
mult 2,0 m. La greutãþi inegale pe axe, tonajul pe axa cea mai încãrcatã ce face parte din tandem nu trebuie sã depãºeascã tonajul maxim admis pe osia simplã pentru categoria de drum
respectivã (10,0 t, 8,0 t, respectiv 7,5 t).
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Se considerã osie triplã (tridem) combinaþia de trei axe având distanþa dintre ele de cel mult
1,40 m, iar masa pe douã axe alãturate fãcând parte din tridem nu trebuie sã depãºeascã tonajul maxim admis pe osia dublã (cu aceeaºi distanþã între axe) pentru categoria de drum respectivã. Pentru osii multiple, constituite din mai mult de trei axe alãturate, masa pe orice grup de axe
alãturate nu trebuie sã depãºeascã tonajul admis pe osia astfel constituitã (în funcþie de distanþa
dintre axe) pentru categoria de drum respectivã.
Presiunea specificã pe îmbrãcãmintea drumului nu trebuie sã depãºeascã 6,0 daN/cm2 pentru osia nemotoare ºi 7,0 daN/cm2 pentru osia motoare.
B) Tonajele totale maxime admise pentru vehicule sunt urmãtoarele:
Autovehicule:
Ñ cu douã axe, având distanþa dintre axe:
¥ mai micã de 4,0 m ......................................................................................16,0
¥ egalã sau mai mare de 4,0 m ......................................................................17,0 t (18,0
Ñ cu trei axe..........................................................................................................22,0 t (24,0
Ñ cu patru axe ......................................................................................................24,0 t (30,0
Ñ autobuz articulat cu trei axe.............................................................................26,0

t
t)
t)
t)
t

Remorci:
Ñ cu douã axe, având distanþa dintre axe:
¥ mai micã de 4,0 m ......................................................................................16,0 t
¥ egalã sau mai mare de 4,0 m.......................................................................17,0 t
Ñ cu trei axe.....................................................................................................22,0 t
Combinaþii de vehicule:
Ñ autotractor cu ºa ºi semiremorcã:
¥ cu trei axe ..................................................................................................30,0
¥ cu patru axe, având distanþa dintre axe:
Ñ sub 2,0 m ..............................................................................................34,0
Ñ egalã sau mai mare de 2,0 m ..................................................................36,0
¥ cu cinci ºi ºase axe (indiferent de distanþele dintre axe)...................................40,0
Ñ autotren (autovehicul + remorcã = total patru axe) .............................................34,0
¥ combinaþie având cinci sau mai multe axe ......................................................40,0

t
t
t
t
t
t

NOTÃ:
Tonajele din parantezã (...) se aplicã în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumaticã, pe
mãsura reabilitãrii drumurilor.
C) Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv încãrcãtura) sunt urmãtoarele:
lãþime ..............................................................................................................2,50 m
NOTÃ:
Prin excepþie, pentru vehicule frigorifice având caroseria izotermã cu pereþi groºi se admit
lãþimi de maximum 2,6 m.
înãlþime ...........................................................................................................4,00 m
lungimi:
Ñ vehicul fãrã remorcã ......................................................................................12,00 m
Ñ remorcã ........................................................................................................12,00 m
Ñ vehicul articulat .................................................................................................. 16,50 m
Ñ autobuz sau troleibuz articulat ........................................................................18,00 m
Ñ autovehicul cu remorcã (autotren) ...................................................................18,35 m
Ñ tramvai .........................................................................................................30,00 m
NOTÃ:
Fiecare vehicul sau combinaþie de vehicule în miºcare trebuie sã se poatã înscrie pe o
suprafaþã inelarã cu o razã exterioarã de 12,50 m ºi o razã interioarã de 5,30 m.
Distanþa între axa articulaþiei ºi limita posterioarã a unui vehicul articulat nu trebuie sã
depãºeascã 12,00 m.
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