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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Mureș, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 686 și 686 bis din 17 septembrie 2002, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Sovata”:
a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 57—67, 84,
104, 149, 176, 186, 190, 191, 193—195, 197, 200, 202, 205 — 207,
215, 217, 218, 221, 231, 234, 241, 254, 255, 256, 263, 268, 276,
411, 501, 507, 511, 516, 528—578, 580—596, 615, 617, 619, 621,
623 și 624;
b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 648 se introduc
opt noi poziții, pozițiile nr. 649—656, conform anexei nr. 1;
c) la secțiunea II „Bunuri mobile” se abrogă pozițiile nr. 2 și 4.
2. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Band”:
a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 11, 20, 26,
29, 56, 94, 95, 96, 121—123 și 136;
b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică poziția nr. 57,
coloana 3 „Elemente de identificare”, și va avea următorul cuprins:
„lungime 4.400 m, pietruit”
c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția 137 se introduce o
nouă poziție, poziția nr. 138, conform anexei nr. 2.
3. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ghindari”:
a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 2, 11, 17,
22, 28, 33, 39, 40, 41 și 49;
b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 8, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea
următorul cuprins: „Nr. 114, Vecini: Zsigmond Mihály, Jónás Jenő.
Teren aferent de 15.600 mp.”;
— la poziția nr. 24, coloana 4 „Anul dobândirii sau dării în
folosință” va avea următorul cuprins: „1886”;
— la poziția nr. 24, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea
următorul cuprins: „29.006,7”;
— la poziția nr. 24, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea
următorul cuprins: „C.F. 624/2001 Nr. top. 710, 711”;
— la poziția nr. 28, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea
următorul cuprins: „Nr. 79. Vecini: Căminul cultural, Oficiul poștal.
Teren aferent de 4.483 mp.”;
— la poziția nr. 30, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea
următorul cuprins: „5.900 mp. Vecini: Drum comunal, Jakab Edit”;
c) la secțiunea II „Bunuri mobile” se modifică poziția nr. 1, coloana
3 „Elemente de identificare”, care va avea următorul cuprins: „8679”.

4. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Livezeni”:
a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 1—3, 7, 8,
11, 13—19, 38—99, 101—104, 107, 108, 115—128, 138—156;
b) la secțiunea II „Bunuri mobile” se abrogă poziția nr. 1.
5. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Măgherani”:
a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 1—3, 7, 8,
11—19, 38—99, 101—104, 107, 108, 115—128 și 138—156;
b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 4, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea
următorul cuprins: „DC nr. 31, pietruit — 3,70—5,70 km.”;
— la poziția nr. 6, coloana 3 „Elemente de identificare” se
modifică și va avea următorul cuprins: „DC nr. 33 pietruit 0,00 — 1,50
km, de pământ 1,50—2,30 km.”
Art. II. — După anexa nr. 98 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 99 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Chibed”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, prin care se atestă
apartenența bunurilor la domeniul public al comunei Chibed, județul
Mureș, nou-înființată prin Legea nr. 338/2003 pentru înființarea
comunei Chibed, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari.
Art. III. — După anexa nr. 99 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 100 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Sărățeni”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, prin care
se atestă apartenența bunurilor la domeniul public al comunei
Sărățeni, județul Mureș, nou-înființată prin Legea nr. 84/2004 privind
înființarea unor comune.
Art. IV. — După anexa nr. 100 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 101 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Corunca”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5, prin care
se atestă apartenența bunurilor la domeniul public al comunei
Corunca, județul Mureș, nou-înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. V. — După anexa nr. 101 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 102 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Mădăraș”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, prin care
se atestă apartenența bunurilor la domeniul public al comunei
Mădăraș, județul Mureș, nou-înființată prin Legea nr. 140/2004 pentru
înființarea comunei Mădăraș, județul Mureș, prin reorganizarea
comunei Band.
Art. VI. — După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Bereni”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7, prin care
se atestă apartenența bunurilor la domeniul public al comunei Bereni,
județul Mureș, nou-înființată prin Legea nr. 135/2004 pentru
înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea
comunei Măgherani.
Art. VII. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 4 decembrie 2008.
Nr. 1.614.

Codul de
clasificare

1

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.5.14.

1.6.2.

1.5.14.

Nr.
crt.

0

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

Str. Principală nr. 131; Vecinătăți: case de locuit și
pârâul Sovata, P+1, fundație de beton, zidărie de
cărămidă acoperită cu plăci de azbociment. Parter,
sală sport, 2 birouri, trei vestiare, 1 magazie,
1 centrală termică, 1 casa scării +1 WC. Etaj:
5 camere, 1 casa scării
Str. Principală nr. 131, P+1, parțial construit pe
fundație de beton, zidărie de cărămidă acoperită cu
țiglă; parter: popicărie, centrală termică, 1 WC;
Etaj: sală de protocol
Str. Principală nr. 131; vecinătăți: case de locuit și
pârâul Sovata; construit din zidărie de cărămidă,
acoperit cu plăci de azbociment; 4 vestiare,
1 magazie, 1 duș, 1 centrală termică
Str. Principală nr. 131; vecinătăți: case de locuit și
pârâul Sovata; fundație de beton, zidărie de
cărămidă, acoperit cu azbociment
Str. Principală nr. 131; vecinătăți: case de locuit și
pârâul Sovata; construit din lemn, acoperit cu țiglă
Bifurcația Str. Eminescu, Piața de zi și aleea din
cartierul Eminescu; fundație de beton, zidărie
cărămidă, acoperit cu azbociment, 2 încăperi
Str. Principală nr. 154, bifurcație între
str. Turturelelor și cartierul Petöfi; P+1, fundație de
beton, zidărie de cărămidă, acoperiș plat, planșeu
de beton; P-sală de tratament, saloane, bucătărie,
baie; etaj: laborator, sală de așteptare, cabinete,
sediul ambulanței
Bifurcația dintre str. Eminescu și Str. Principală,
îngrădită cu lemn sculptat din brad, acoperită cu
azbociment

Clădire săli de sport la
Baza sportivă

Popicărie — Baza sportivă
Sovata

Grup vestiare Tribună de
la baza sportivă Sovata

Grup sanitar cu 3 încăperi
de la Baza sportivă Sovata

Chioșc pentru bilete de la
baza sportivă Sovata

Clădire grup sanitar Piața
Eminescu

Centru de sănătate Sovata
(fostă creșă)

Piața de zi Eminescu

4

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

3

Elementele de identificare

2

Denumirea bunului

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

COMPLETĂRI

4.510,88

42.674,7

7.983,48

180,1

1.200,00

62.500,00

58.000,00

121.000,00

5

Valoarea
de inventar
(lei)

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sovata, județul Mureș

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

Domeniul public al orașului,
conform HCL 52/2003

6

Situația juridică actuală

ANEXA Nr. 1
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3

2

1.6.2

1

138.

Imobil — farmacie

3

Denumirea bunului

1959

Band, Str. Păcii, construit din cărămidă, acoperit cu
țiglă, fără etaj, instalație gaz și curent electric,
Vecini: Primăria și CEC-ul, teren 0,11 ha, curte și
grădină

4

2003
2003
2003
2003
2003
2003

2003

3

Chibed nr. 195. Vecini: strada comunală, Orban
Poli. Teren aferent de 2.577 mp
Chibed nr. 428. Vecini: Dosa Janos, Szilveszter
Gergely. Teren aferent de 6060 mp
Chibed nr. 428. Vecini: Dosa Janos, Szilveszter
Gergely. Teren aferent de 990 mp
Chibed nr. 452. Vecini: Peterfi Karoly, Sandor
Miklos. Teren aferent de 630 mp
Chibed. Vecini: Kacso Laszlo, Matyus Gyorgy.
Teren 8800 mp, teren aferent 11.500 mp
Chibed nr. 115. Vecini: Matyus Anna, Lukacsi
Balazs. Teren aferent 1980 mp
Chibed, între nr. 196—210; 217—229; 368—370;
381—395; 401—406; 439—451; L = 647 m,
pietruită

2

Căminul Cultural Chibed

Grădința de copii Chibed

Clădire administrativă
Chibed

1

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.4.

1.4.4

1.1.1.1.

1.3.7.1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

0

Elementele de identificare

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Strada Gergelyfi

Brutărie Chibed

Teren sport Chibed

Școala Generală Chibed

16.162,6

6

Valoarea
de inventar
(lei)

13.876,35

8.329

46.120

34.442

224.952

194.071

53.394

5

Valoarea
de inventar
(lei)

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chibed

I N V E N TA R U L

5

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

4

Elementele de identificare

Nr.
crt.

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

COMPLETĂRI

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 25/2003

7

Situația juridică actuală

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

6

Situația juridică actuală

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Band, județul Mureș

ANEXA Nr. 2

4
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1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Strada Temetö Ramura

Strada Temetö

Strada Jácó

Strada Tabika

Strada Papszoros

Strada Malom

Strada Dáné ramura

2003

2003

Chibed, între nr. 662—665, 669—676 L = 196 m,
pietruită
Chibed, între nr. 666—668, L = 110 m, pietruită

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

Chibed, între nr. 106—119, L = 263 m, pietruită

Chibed, între nr. 717—736, L = 243 m, pietruită

Chibed, între nr. 61—93, L = 515 m, pietruită

Chibed, între nr. 371—380, L = 125 m, pietruită

Chibed, între nr. 329—334, L = 27 m, pietruită

Chibed, între nr. 335—346, L = 503 m, pietruită

Chibed, între nr. 155—157, L = 40 m, pietruită

Strada Faluszoros
ramura 2

Strada Dáné

Chibed, între nr. 165—168, L = 45 m, pietruită

Strada Faluszoros
ramura 1
2003

2003

Chibed, între nr. 102—105; 120—154; 158—164;
169—174, L = 502 m, pietruită

Strada Faluszoros

2003

Chibed, între nr. 491—512, L = 640 m, pietruită

2003

2003

2003

2003

2003

Chibed, între nr. 407—427, L = 425 m, pietruită

Chibed, între nr. 428—438, L = 435 m, pietruită

Chibed, între nr. 315—320, L = 100 m pietruită

Chibed, între nr. 230—253; 321—328; 267—314;
347—361; L = 850 m, pietruită

Chibed, între nr. 537—579, L = 680 m, pietruită

Strada Aprodombok

Strada Festö

Strada Kaszárnya

Strada Iskola

Strada Rétfalva Ramura

Strada Rétfalva

2.359,19

4.203,65

5.640,61

5.211,67

11.045,31

2.680,90

579,07

10.787,95

857,88

965,12

10.766,50

14.584,11

13.726,22

9.115,06

9.329,54

2.144,72

18.230,13

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conformorm HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004
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5

Strada Kandó

Srada Jégverem

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.3.

1.3.17.1.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Podețe Chibed

Trotuare Chibed

Drumuri

Strada Kökönyes

Strada Adventistă

Strada Berecki

Strada Péterfi

Strada Baptista

Strada Faluút

Strada Csorgó

Strada Domokos

Strada Kovács

Strada Simonfi

Strada Jákob

Strada Mátyusszoros

2003
2003
2003

Chibed, între nr. 645—646, L = 54 m, pietruită
Chibed, nr. 531, L = 313 m, pietruită
Chibed, 3000 m, pământ, drumuri de exploatare

Chibed, 29 bucăți tuburi de beton

2003

2003

2003

Chibed, între nr. 54—57, L = 30 m, pietruită

Chibed, lungime 5000 m plăci beton

2003

Chibed, între nr. 48—52, L = 32 m, pietruită

2003

2003

Chibed, între nr. 6—20, L = 710 m, pietruită
Chibed, între nr. 179—183, L = 105 m, pietruită

2003

Chibed, între nr. 760—761, L = 780 m, pietruită

2003

2003

Chibed, între nr. 396—400, L = 34 m, pietruită
Chibed, între nr. 701—705, L = 100 m, pietruită

2003

2003

2003

2003

2003

4

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

Chibed, între nr. 211—216, L = 58 m, pietruită

Chibed, între nr. 254—266, L = 200 m, pietruită

Chibed, între nr. 681—686, L = 98 m, pietruită

Chibed, între nr. 626—623, L = 40 m, pietruită

Chibed, între nr. 597—604, L = 100 m, pietruită

3

2

1

0

Elementele de identificare

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

5.514

9.250

50.073,00

6.712,98

1.158,15

643,57

686,31

2.251,95

15.227,52

16.728,83

2.144,72

729,20

1.243,93

4.289,44

2.101,82

857,88

2.144,72

5

Valoarea
de inventar
(lei)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei, conform
HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei, conform
HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

6

Situația juridică actuală

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 865/22.XII.2008

1.6.2.

1.5.14.

1.6.2.

1.8.6.

43.

44.

45.

46.

2003

Chibed nr. 362. Vecini: drum comunal, str. Rétfalva,
Mátyus Lajos. Teren aferent: 1.875,20 mp
Chibed conducta de 7986,3 m și anexe

Teren aferent Popicăriei

Rețea de alimentare
cu apă

2004
2004
2004

Sărățeni nr. 268. Vecinii: Zsombori Vilmos și
Biserica Reformată. Teren aferent de 6.000 mp
Sărățeni nr. 268. Vecinii: Zsombori Vilmos și
Biserica Reformată. Teren aferent de 2.000 mp
Sărățeni nr. 208.Vecinii: Vass Andrei și DN 13/A.
Teren aferent de 3.000 mp
Sărățeni nr. 208.Vecinii: Vass Andrei și DN 13/A.
Teren aferent de 3.000 mp

Școala Generală Sărățeni—
magazie de lemn

Școala Generală Sărățeni—
clădire nr. 2

Grădinița de copii Sărățeni

Grădinița de copii Sărățeni —
magazie de lemn

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

4.

5.

6.

3.

2

2004

2004

Sărățeni nr. 268. Vecinii: Zsombori Vilmos și
Biserica Reformată. Teren aferent de 6.000 mp

Școala Generală Sărățeniclădire nr. 1.

1.6.2.

2.

2004

Sărățeni nr. 110/A. Vecinii: Varadi Anna și Madaras
Andras. Teren aferent de 3.000 mp

Căminul Cultural Sărățeni

1.6.2.

1.

4

3

1

0

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

739.123,6

7.726

6.500

1.157

358.195

3.000

80.952

90.851

10.009

200.179

600.500

5

Valoarea
de inventar
(lei)

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sărățeni

I N V E N TA R U L

2003

Chibed, Vecini: str. Aprodombok, Miklosi Rozalia
Teren aferent: 11827 mp

Târg (Obor)

2004

2003

fostului

Chibed nr. 368/B. Vecini: drum comunal,
str. Faluszorosa, Pall Janos. Teren aferent: 200 mp

aferent

Teren
abator

2003

Chibed, stâlpi de beton și platformă de oțel și lemn,
lungime 40 m, lățime 6 m.

Pod peste Târnava Mică
Chibed

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

1.3.17.1.

42.

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

6
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ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 100 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 14/2004
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2004
2004
2004

Sărățeni nr. 108. Vecinii: Santha Karoly și Bartha
Balazs. Teren aferent de 150 mp
Sărățeni nr. 368. Vecinii: Santha Irma si strada
Kiraly. Teren aferent de 60 mp
Sărățeni nr. 161. Vecinii: Santha Dionisie și DN
113/A. Teren aferent de 20 mp

Remiză PSI

Pod bascul 5.000 kg,
Sărățeni

Clădire fostă Sala
așteptare Sărățeni

Teren
baza
Sărățeni

Strada Vas, Sărățeni

Strada Toth, Sărățeni

Strada Bisericii Sărățeni

Strada Jakab Sărățeni

Strada Kiraly Sărățeni

Strada Falu utja Sărățeni

Strada Tul a viz Sărățeni

Strada Olikat Sărățeni

Strada Cimitirului Sărățeni

Strada Gorog Sărățeni

1.6.4.

1.6.4.

1.6.4.

1.4.4.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Strada Gării Sărățeni

sportivă

2004

Sărățeni, între nr. 456—462 și 349—354, 230 ml x
5 m, pietruită

2004
2004

Sărățeni, între nr. 126—130, 230 ml x 4 m, pietruită

2004

2004

2004

Sărățeni, fără nr., 200 ml x 4 m, pietruită

Sărățeni, între nr. 14—53, 500 ml x 4 m, pietruită

Sărățeni, între nr. 371—439, 330 ml x 4 m, pietruită

Sărățeni, între nr. 440—447, 230 ml x 4 m, pietruită

2004

2004

Sărățeni, între nr. 268—285 și 338—332/A, 300 ml
x 6 m, pietruită

Sărățeni, între nr. 370—449 330, ml x 5 m, pietruită

2004

2004

2004

2004

Sărățeni, între nr. 235—242, 510 ml x 6 m, pietruită

Sărățeni, între nr. 285—331, 600 ml x 5 m, pietruită.

Sărățeni, între nr. 111—160,850 ml x 5 m, pietruită.

Sărățeni, Vecinii: C.F.R. și Mezei Ileana. Teren
8.000 mp

2004

Sărățeni nr. 262.Vecinii: Școala Generală Sărățeni
și Szocs Raveka. Teren aferent de 2.000 mp

Dispensar uman Sărățeni

1.6.2.

8.

de

2004

Sărățeni nr. 108.Vecinii: Santha Karoly și Bartha
Balazs. Teren aferent de 2.500 mp

Căminul Cultural vechi,
Sărățeni,
cu
anexe
gospodărești șură+grajd.

1.6.2.

7.

4

3

2

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

1

Elementele de identificare

0

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

500

800

1.000

3.000

960

1.380

960

1.200

2.100

24.230

35.876

1.600

2.650

6361,66

10.016

190.879

290.859

5

Valoarea
de inventar
(lei)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004
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2004

2004

2004

2004
2004
2004

Sărățeni, lungime 1.300 ml x 1 m plăci beton
Sărățeni, lungime 4,5 ml x 4 m, construit din
material lemnos
Sărățeni, lungime 4,5 ml x 4 m, construit din
material lemnos
Sărățeni, lungime 3,5 ml x 4 m, construit din
material lemnos
Sărățeni, lungime 2,5 ml x 3,5 m, construit din
material lemnos
Sărățeni, lungime 2 ml x 4 m, construit din material
lemnos

Trotuare strada Principală,
Sărățeni

Varpatak

Varpatak

Pod peste Dormapatak
Sărățeni 2

Teglapatak

Pod
peste
Sărățeni 2

Pod peste Dormapatak
Sărățeni 1

Teglapatak

Pod
peste
Sărățeni 1

Pod peste
Sărățeni 1

Pod peste
Sărățeni 2

1.3.7.3.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.3.17.1.

1.6.1.1.

1.6.1.1.

1.6.1.1.

1.6.1.1.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Sărățeni, construit din lemn, lungime 30 ml x 5 m
Sărățeni, construit din lemn, lungime 44 ml x 5 m
Sărățeni, construit din lemn, 4 m x 1 m

Pod peste Târnava Mică,
Katonahid Sărățeni

Pod peste Târnava Mică,
Tulaviz Sărățeni

Grup Sanitar
Sărățeni WC

Sărățeni, 3 m x 3 m x 3 m

Fosă
septică
Cultural Sărățeni

2006

2004

Sărățeni, fundație beton, construcție din cărămidă,
acoperită cu țiglă 5 m x 3 m

Grup
Sanitar
Cămin
Cultural Sărățeni WC

Cămin

2007

Sărățeni, fundație beton, construcție din cărămidă,
acoperită cu țiglă,10 m x 5 m

2004

2002

Grup
Sanitar
Școala
Generală Sărățeni WC

Grădinița

2004

Sărățeni, lungime 2,5 ml x 3 m, construit din
material lemnos

Pod peste Ketygyepukoze

2004

2004

Sărățeni, lungime 2,5 ml x 3 m, construit din
material lemnos

2004

Sărățeni, 10.000 ml x 4 m, pământ

câmp

Drumuri
de
comunal- Sărățeni

1.3.7.1

26.

2004

Sărățeni, între nr. 286—288, 600 ml x 5 m, pietruită

Strada Bososzer Sărățeni

1.3.7.1

25.

2004

Strada Morii Sărățeni

Sărățeni, între nr. 488—490, 500 ml x 4 m, pietruită

1.3.7.1

24.

5.000

15.000

130.000

50

120.000

50.000

300

300

200

500

500

1.000

10.000

3.000

5.000

361

500

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004
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2004
2004
2004

2004
2004
2004
2004

Sărățeni, construită din lemn și sârmă 58 ml
Sărățeni, construită din fundație beton și lemn,
50 ml
Sărățeni nr. 208, confecționat din piatră cioplită și
marmură
Sărățeni nr. 110/A, confecționat din material lemnos
Sărățeni nr. 2085, confecționat din piatră cioplită
Sărățeni nr. 110/A, confecționată din material
lemnos
Pe marginea DN 13/A, Sărățeni, confecționate din
material lemnos cu fundație de beton, 4 buc.
Sărățeni nr. 110/A, confecționate din material
lemnos, 60 mp

Împrejmuire Cămin
Cultural vechi Sărățeni

Împrejmuire Dispensar
medical Sărățeni

Monumentul Eroilor
1940—1944

Monumentul Eroilor din
Decembrie 1989, Tamasi
Aron

Monumentul Eroilor
1914—1918

Sculptură din lemn

Refugii stații autobuze

1.6.3.

1.6.3.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.3.24.

1.8.14.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Magazie de lemne și garaj

2004

Sărățeni, construită din fundație beton material
lemnos și sârmă, 98 ml

Împrejmuire Cămin
Cultural Sărățeni

1.6.3.

43.

2004

2004

Sărățeni, construită din lemn și sârmă, 70 ml

Împrejmuire Grădiniță
Sărățeni

42.

2004

4

1.6.3.

1.6.3.

41.

3

2

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

Sărățeni, construită din lemn și sârmă, 100 ml.

1

0

Elementele de identificare

Denumirea bunului

Împrejmuire Școala
Generală Sărățeni

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

10.155

7.749

1.000

20.000

1.000

20.000

1.752

2.567

8.477

3.859

6.760

5

Valoarea
de inventar
(lei)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 23/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 26/2004
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Strada nr. 10 — Corunca

Strada nr. 11 — Corunca

Strada nr. 12 — Corunca

Strada nr. 12/A — Corunca

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

39

2

1

0

2004

Corunca, între nr. 318—363,
tratament cu emulsie

2004

L = 0,650 km,
L = 0,450 km,
L = 0,300 km,

Corunca, între nr. 276—299,
tratament cu emulsie
Corunca, între nr. 240—254,
tratament cu emulsie
Corunca, între nr. 268—302,
tratament cu emulsie

450.000
20.000

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Corunca, între nr. 32/D-96, L = 0,800 km, tratament
cu emulsie
Corunca, între nr. 430—435, L = 0,400 km, stradă
pietruită
Corunca, între nr. 397/H—397/I/15, L = 0,450 km,
pământ
Corunca, între nr. 108—181, L = 1,500 km, stradă
pietruită
Corunca, între nr. 140—144, L = 0,200 km, pământ
Corunca, între nr. 436—437, 457—583, L = 3,000
km, stradă pietruită
Corunca, între nr. 528—565, L = 1,650 km, stradă
pietruită

Strada nr. 7 — Corunca

Strada nr. 9 — Corunca

Strada nr. 8 — Corunca

495.000

900.000

45.000

120.000

320.000

60.000

2004

Corunca, între nr. 3/1—3/30, L = 0,200 km, stradă
pietruită

Strada nr. 6/A — Corunca

Strada nr. 6 — Corunca

315.000

120.000

180.000

260.000

37.500

320.000

1.740.000

5

Valoarea
de inventar
(lei)

2004

2004

2004

2004

Corunca, între nr. 303—309, L = 0,375 km, pământ

L = 0,800 km,

2004

4

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

Drum comunal pietruit, L = 5,8 km

3

Elementele de identificare

Corunca, între nr. 373/T/3—373/T/1, 373—
373/E/11, 3—3/H/2, L = 1,050 km, stradă pietruită

Strada nr. 5 — Corunca

Strada nr. 4 — Corunca

Strada nr. 3 — Corunca

Strada nr. 2 — Corunca

Strada nr. 1 — Corunca

Drum
comunal
Corunca—Bozeni

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

I N V E N TA R U L

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Corunca

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

6
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ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 101 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)
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2004
2004

Corunca, între nr. 438—456, L=0,865 km, stradă
pietruită
Corunca, între nr. 399/A—408,
stradă pietruită

Strada nr. 13 — Corunca

Strada nr. 14 — Corunca

Strada nr. 16 — Corunca

Strada nr. 17 — Corunca

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Corunca, între nr. 411/A—421/B, L = 0,800 km,
stradă pietruită
Corunca, între nr. 421/B/2—421/B/30, L = 1,100 km,
pământ
Corunca, între nr. 526/A—528/B, L = 0,550 km,
pământ
Corunca, între nr. 397/A—397/G, 397/N—397/O,
L = 0,750 km, pământ
Corunca, între nr. 397/H—397/H/25, L = 0,450 km,
pământ
Corunca, între nr. 395—395/I, L = 0,500 km, stradă
pietruită
Corunca, între nr. 1—400, L = 0,600 km, pământ
2004
Corunca, între nr. 373/F—373/Z, L = 0,650 km,
pământ

Strada nr. 18 — Corunca

Strada nr. 19 — Corunca

2004
2004

Corunca, între nr. 145/T—145/W, L = 0,600 km,
pământ
Bozeni, între nr. 9—12,
pietruită

Strada nr. 26 — Corunca

Strada nr. 1 — Bozeni

Strada nr. 2 — Bozeni

Podețe din beton armat

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.17.2.

30.

31.

32.

4 buc.

Bozeni, între nr. 21—27, L = 0,170 km, stradă
pietruită

2004

2004

2004

Corunca, între nr. 499—504, L = 1,300 km,
stradă pietruită

Strada nr. 25 — Corunca

L = 0,125 Km, stradă

2004

Corunca, între nr. 1—50, L = 0,400 km, pământ

Strada nr. 24 — Corunca

Strada nr. 23 — Corunca

Strada nr. 22 — Corunca

Strada nr. 21 — Corunca

Strada nr. 20 — Corunca

Strada nr. 15 — Corunca

Corunca, între nr. 2—2/B, L = 0,200 km, stradă
pietruită

L = 0,300 km,

4

3

2

1

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

0

Elementele de identificare

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004
Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004
9.033,72

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

6

Situația juridică actuală

51.000

37.500,0

60.000

390.000

40.000

65.000

60.000

150.000

45.000

75.000

55.000

110.000

240.000

60.000

90.000

260.000

5

Valoarea
de inventar
(lei)
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1.3.17.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.3.4.1.

1.3.17.

1.3.17.

1.3.17.

1.6.2.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

2004

Sat Bozeni, nr. 17/a, clădire cu teren aferent în
suprafață de 1.930,50 mp (inclusiv teren pentru
căminul cultural Bozeni)
În lungime de 20 km de la Stația de reglare și
măsurare Corunca

Școala Generală Bozeni,
cu teren aferent

Rețea de distribuție gaz
metan

2004

Bozeni, clădire cu teren aferent în suprafață de
204 mp (inclus în suprafața de 1.930,50 mp,
împreună cu teren aferent Școlii Generale Bozeni)

Căminul
Cultural
sat
Bozeni, cu teren aferent
204 mp

19.185,00

411.229,00

246.745,00

246.745,00

1.276,29

19.186,77

224.520,36

303.962,91

8.092,71

24.278,13

Elementele de identificare

3

Drum comunal DC 136, pietruit, L=6.600 m, l=6 m

Drum comunal DC 134, pietruit, L=2.800 m, l=6 m

Denumirea bunului

2

Drum comunal DC 136
Târgu Mureș—Mădăraș—
Fânațele Mădărașului

Drum comunal DC 134
Mădăraș-Band

Codul de
clasificare

1

1.3.7.1.

1.3.7.1.

Nr.
crt.

0

1.

2.

2004

2004

4

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

19.454,96

54.593,00

5

Valoarea
de inventar
(lei)

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăraș

I N V E N TA R U L

2008

2008

Strada nr. 5, investiție prin O.G. nr. 7/2006

Strada nr. 8, investiție prin O.G. nr. 7/2006

2008

Pod de beton armat nr. 3

Pod de beton armat nr. 2

Strada nr. 3, investiție prin O.G. nr. 7/2006

2004

Sat Corunca nr. 186, clădire cu teren aferent în
suprafață de 3.492 mp

Școala Generală Corunca,
cu teren aferent

Pod de beton armat nr. 1

2004

Sat Corunca nr. 184, clădire cu teren aferent în
suprafață de 204 mp

Căminul
cultural
sat
Corunca, cu teren aferent

2004

2004

2004

DC 39 Corunca — Bozeni, 5 buc.

15 buc.

Podețe din beton armat

Podețe din beton armat

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

1.3.17.2.

33.

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

6

Situația juridică actuală

ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 102 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 42/2008

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 42/2008

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 42/2008

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL nr. 17/2004
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Podeț lângă
cultural

1.3.17.2.

1.6.4.

1.6.2.

1.6.2.

12.

13.

14.

2004

2004

2004

2004

Podeț construit din beton cu L=3 m, l=5 m
Clădire construită din cărămidă, acoperită cu țiglă,
10 încăperi, instalație lumină, gaz, apă, încălzire
centrală. Vecinătăți: nord: drum DC 136, sud:
Fogarasi Sandor, est: Ujlaki Denes, vest: Nemeș
Arpad
Clădire construită din cărămidă, acoperită cu țiglă,
cu suprafața de 860 mp, 14 încăperi, instalație
lumină, gaz, încălzire cu sobe. Vecinătăți: nord:
drum vicinal, sud: Nagy Lorincz, est: hidrocanal,
vest: drum vicinal
Clădire construită din cărămidă, acoperită cu țiglă
cu suprafața de 88 mp, 3 încăperi, instalație lumină,
gaz. Vecinătăți: nord: drum vicinal, sud: Mate
Ferenc, est: drum vicinal, vest: Czirjak Sandor

Clădire
administrativă,
punct sanitar (200 mp) și
teren aferent 5.400 mp

Școala generală „PatakyAgota.” (860 mp) și teren
aferent 10.508 mp

Grădinița de copii (88 mp)
și teren aferent 1.290 mp

căminul

2004

11.

în

în

Pod peste râul Comlod II

Podeț construit din beton cu L=5 m, l=4 m

intrare

Podeț la
Mădăraș

1.3.17.2.

10.

2004

Podeț construit din tuburi de beton cu diametru de
1,20 m, l=5 m

intrare

Podeț la
Mădăraș

1.3.17.2.

9.

2004

Pod construit din beton armat cu balustradă
metalică, L=22 m, l=6,50 m, situat în amonte, la
intrarea în Fânațele Mădărașului

Pod peste râul Comlod III

1.3.17.2.

8.

2004

Pod construit din beton armat cu balustradă
metalică, L= 19 m, l=7,5 m, situat între pod Iși III

1.3.17.2.

7.

2004

Pod peste râul Comlod I

Pod construit din beton armat cu balustradă
metalică, L=18 m, l=6 m, situat în aval, la ieșire din
comuna Band

1.3.17.2.

6.

2004

2004

2006

1.3.7.2.

5.

Drum de pământ, L=2.200 m, l=6 m

4

Drum comunal asfaltat, L=600 m, l=5 m

1.3.7.1.

4.

Drum vicinal de pământ
Mădăraș—Fânațele
Mădărașului

3

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

Drum comunal DC 136
Târgu Mureș—Mădăraș—
Fânațele Mădărașului

1.3.7.1.

3.

2

Elementele de identificare

Drumuri parțial pietruite în total lungime 15.800 m

1

0

Denumirea bunului

Drum vicinal Mădăraș

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

48.966,00

273.018,00

57.326,00

18.805,00

15.044,00

22.566,0

25.000,00

15.000,00

13.766,80

200.000,00

17.370,50

10.918,60

5

Valoarea
de inventar
(lei)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

Domeniul public al comunei,
conform HCL 25/2006

6

Situația juridică actuală
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D.C.nr. 35 pietruit 0,00-2,00 km
Nr. parc. 3196 pietruit 0,00-2,00 km, Nr. parc. 3447
de pământ 2,00-4,50 km
pietruit 0,30 km
pietruit 0,20 km

Drum comunal D.J.135Drojdii

Drum comunal D.C.35Eremieni-limită de comună
cu comuna Ghindari

Străzi Bereni

Străzile satului Drojdii

Străzile satului Eremieni

Străzile satului Maia

Străzile satului Mărculeni

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Străzile satului Cându

2004

D.C.nr. 33 pietruit de pământ 2,90-3,50 km

Drum comunal MăgheraniTorba-Eremieni

1.3.7.1.

5.

pietruit 0,60 km

pietruit 2,70 km

pietruit 1,10 km

pietruit 1,40 km

2004

D.C.nr. 31 pietruit 0,00-3,70

Drum comunal MărculeniȘilea Nirajului

1.3.7.1.

4.

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

D.C.nr. 30 pietruit 0,00-1,50 km

Drum comunal D.C.28Maia

1.3.7.1.

3.

2004

Bereni-

2.977,8

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004
5.459,3
13.400,1

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei, conform
HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

6

Situația juridică actuală

6.948,2

992,6

1.488,9

21.206,5

9.024,4

7.444,5

27.071,9

7.444,5

9.926

24.815

5

4

D.C.nr. 29 pietruit 0,00-2,00 km

1.3.7.1.

2.

Drum comunal
Mărculeni

3

Valoarea
de inventar
(lei)

Drum comunal Bereni-Bâra

1.3.7.1.

1.

2

Elementele de identificare

2004

1

0

Denumirea bunului

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

D.C.nr. 28 pietruit 0,00-5,00 km

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

I N V E N TA R U L

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bereni

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 103 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)
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2004

2004
2004
2004
2004

pietruit 1,00 km
D.C.nr. 28 0-107 m, Lungime 26,5 m, Lățime 5,9 m

D.C.nr. 33 0+5 m tub 60X500 - 2 buc.

D.C.nr. 33 0+300 m tub 60X500 - 2 buc.
D.C.nr. 33 0+600 m tub 150X500 - 1 buc.
D.C.nr. 33 0+1000 m tub 60X500 - 1 buc.
D.C.nr. 33 0+1100 m tub 60X500 - 2 buc.

D.C.nr. 33 0+1300 m tub 60X500 - 2 buc.
D.C.nr. 35 0+400 m lungime 3 m, lățime 6 m
Drum comunal Eremieni 0+1200 m; lungime 3 m,
lățime 6 m

Drum comunal Eremieni 0+2000 m 150x500 - 2 buc
Stradă comunală Eremieni, lungime 3 m, lățime
6 m, Felszeg
Stradă comunală Eremieni, lungime 3 m, lățime
6 m numit Benedekfi
Drum comunal Eremieni 0+2400 m, lungime 3 m,
lățime 6 m numit Jakab
Drum comunal Eremieni 0+2500 m tub 50X600 —
1 buc. numit Szabo

Pod din beton armat
Bereni pârâul Nirajul Mic

Podeț din tuburi de beton
prefabricat
Drojdii
Pârâiașul Drojdii

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Drojdii

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Drojdii

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Drojdii

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Drojdii

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Drojdii

Podeț din lemn Drojdii
pârâiașul Drojdii

Podeț din beton armatEremieni
Pârâiașul
Eremieni

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Eremieni pârâiașul Eremieni

Podeț
din
beton
prefabricat Eremieni

Podeț
din
beton
prefabricat Eremieni

Podeț
din
beton
prefabricat Eremieni

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Eremieni

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.1.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

4

Străzile satului Bâra

3

1.3.7.1.

2

14.

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

1

Elementele de identificare

0

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

250,0

250,0

250,0

250,0

2.400,0

200,0

100,0

500,0

500,0

250,0

1.200,0

500,0

250,0

3.108,9

4.963,0

5

Valoarea
de inventar
(lei)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

6

Situația juridică actuală
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D.C.nr. 29 0+1400 m 60X500 - 1 buc
Strada comunală Bîra 60X500 - 1 buc. numită
strada Școlii
Strada comunală Bîra, lungime 5 m, lățime 6 m,
numită Szatmari
Strada comunală Bîra 60X500 - 2 buc Strada Mică
D.C.nr. 28 0+100 60X500 - 2 buc.
D.C.nr. 28 0+500 200x200 - 8 buc.

D.C.nr. 28 0+600 60x500 - 1 buc

D.C.nr. 28 0+700 60x500 - 1 buc

D.C.nr. 28 0+800 60x500 - 1 buc

D.C.nr. 28 0+900 60x500 - 1 buc

D.C.nr. 28 0+1200 60x500- 1 buc

D.C.nr. 28 0+1350 60x500 - 1 buc

D.C.nr. 28 0+1500 60x500 - 1 buc

D.C.nr. 28 0+1700 60x500 - 1 buc

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Bâra

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Bâra

Podeț din lemn și beton
sat Bâra pârâiașul Kendo

Podeț din tuburi de beton
prefabricat-Bâra

Podeț din tuburi de beton
prefabricat-Bereni

Pod din tuburi de beton
prefabricat
BereniMărculeni pârâul Egreș

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
BereniMărculeni

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.1.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Bâra

Podeț din lemn
pârâiașul Bâra

1.3.17.1.

31.

D.C.nr. 29 0+1100, lungime 6 m, lățime 6 m

Strada comunală Bereni, lungime 3 m, lățime 5 m

1.3.17.1.

D.C.nr. 29 0+400 tub 50X600 - 1 buc.

30.

Podeț din tuburi de beton
prefabricat Bereni
Podeț din lemn Bereni
Strada Kicsi

1.3.17.2.

29.

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

500,0

500,0

150,0

250, 0

250,0

100,0

100,0

250,0

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004
Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004
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D.C.nr. 28 0+2000 60x500 - 1 buc
D.C.nr. 28 0+2200 60x500 - 1 buc
D.C.nr. 28 0+2600 60x500 - 1 buc
D.C.nr. 28 0+2650 200x200 - 4 buc
D.C.nr. 28 0+3550 60x500 — 1 buc
D.C.nr. 28 0+3750 lungime 3 m, lățime 6 m
D.C.nr. 28 0+4150 1500x500 — 1 buc

Podeț din tub de beton
prefabricat Bereni-Mărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat Bereni-Mărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat Bereni-Mărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat Bereni-Mărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat Bereni-Mărculeni

Pod din lemn BereniMărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.1.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

2004

Strada comunală Mărculeni lungime 3 m, lățime
5 m, Gabi szer

Podeț din lemn Mărculeni

1.3.17.1.

62.

2004

Strada comunală Maia lungime 3 m, lățime 5 m,
Cserefa

Podeț din lemn Maia

1.3.17.1.

61.

2004

1.3.17.2.

60.

Strada comunală Maia 60x500 — 1 buc Kicsi Szer

1.3.17.1.

59.

Podeț din tub de beton
prefabricat Maia

Podeț din lemn Maia

1.3.17.1.

58.

2004

2004

D.C.nr. 30 0+1100 60x500 — 1 buc

Podeț din tub de beton
prefabricat Maia

1.3.17.2.

57.

2004

Strada comunală Maia lungime 3 m, lățime 5 m,
Căm. Cultural

D.C.nr. 30 0+500 60x500 — 1 buc

Podeț din tub de beton
prefabricat Maia

1.3.17.2.

56.

2004

Podeț din lemn Maia

D.C.nr. 28 0+4950 60x500 — 1 buc

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

1.3.17.2.

2004

2004

D.C.nr. 28 0+4850 60x500 — 1 buc

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

4

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

D.C.nr.30 0+1600 lungime 3 m, lățime 5 m

D.C.nr. 28 0+4650 lungime 5 m, lățime 6 m

Podeț din beton Mărculeni

3

2

1

0

Elementele de identificare

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

100,0

100,0

250,0

100,0

100,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1.200,0

100,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

5

Valoarea
de inventar
(lei)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

6
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2004

2004
2004
2004
2004
2004
2004

Strada comunală Mărculeni 60x500 — 1 buc.,
Kovacsszer II
Strada comunală Mărculeni 60x500 — 1 buc.,
Kovacsszer III
D.C.nr.31 0+100 lungime 6 m, lățime 6 m
D.C.nr.31 0+600 60x500 — 1 buc

D.C.nr.31 0+800 60x500 — 1 buc

D.C.nr.31 0+1100 60x500 — 1 buc
D.C.nr.31 0+1600 60x500 — 1 buc
D.C.nr.31 0+1800 60x500 — 1 buc
D.C.nr.31 0+2400 150x500 — 1 buc
Strada comunală Cându, lungime 5 m, lățime 6 m,
Pârâul Cându
Parcela nr.2743 suprafața 1,12 ha
Parcela nr.3040 suprafața 0,90 ha
Parcela nr.2413 suprafața 0,71 ha
Parcela nr.2117 suprafața 0,10 ha

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

Podeț
din
beton
prefabricat Mărculeni

Podeț din tub de beton
prefabricat
MărculeniCându

Podeț din tub de beton
prefabricat
MărculeniCându

Podeț din tub de beton
prefabricat
MărculeniCându

Podeț din tub de beton
prefabricat Cându

Podeț din tub de beton
prefabricat Cându

Podeț din tub de beton
prefabricat Cându

Pod din lemn Cându

Teren de sport Bâra

Teren de sport Bereni

Teren de sport Maia

Teren de sport Mărculeni

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.2.

1.3.17.1.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

68.

2004

Strada comunală Mărculeni 60x500 — 1 buc.,
Kovacsszer I

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

1.3.17.2.

67.

Strada comunală Mărculeni 60x1500 — 1 buc.,
Kovacsszer

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

1.3.17.2.

66.

Strada comunală Mărculeni 60x500 — 1 buc.,
Str.Călugăreni

1.3.17.2.

65.

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

50,0

350,0

450,0

560,0

100,0

1.200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1.200,0

250,0

250,0

2004

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

1.3.17.2.

64.

250,0

2004

Strada comunală Mărculeni 60x500 — 1 buc.,
Str.Dămieni I
Strada comunală Mărculeni 60x500 — 1 buc.,
Str.Dămieni II

Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni
Podeț din tub de beton
prefabricat Mărculeni

1.3.17.2.

63.

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004
Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004
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2004

2004
2004
2004

2004

2004

2004

2004

2004

Sat Maia nr. 11. Suprafața constr.300 mp, fundația
din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu șarpantă
cu învelitoare de țiglă, număr locuri: 200 și sala de
club
Suprafața: 500 mp
Bereni nr. 15. Suprafața constr. 300 mp, fundația din
beton, pereți din cărămidă, acoperiș cu șarpantă cu
învelitoare de țiglă, număr locuri: 150, club și vestiar
Suprafața: 2.000 mp
Sat Mărculeni nr. 15. Suprafața constr. 280 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, nr. locuri: 200,
vestiar, dep. și bucătărie
Suprafața: 400 mp
Sat Cându nr. 81/A. Suprafața constr. 220 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, număr locuri: 100
și depozit
Suprafața: 400 mp
Sat Drojdii nr. 47. Suprafața constr. 230 mp,
fundația din beton, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, număr locuri: 100
și club
Suprafața: 500 mp

Teren aferent
Cultural Bâra

Cămin Cultural Maia

Teren aferent:
Cultural Maia

Cămin Cultural Bereni

Teren aferent:
Cultural Bereni

Cămin Cultural Mărculeni

Teren aferent: Cămin
Cultural Mărculeni

Cămin Cultural Cându

Teren aferent:
Cultural Cându

Cămin Cultural Drojdii

Teren aferent:
Cultural Drojdii

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Cămin

Cămin

Cămin

Cămin

2004

2004

Suprafața: 300 mp

Cămin Cultural Bâra

1.6.2.

Cămin

2004

Sat Bâra nr.18. Suprafața constr.200 mp, fundația
din piatră, pereți din cărămidă, șarpantă cu
învelitoare de țiglă, număr locuri: 80, club și
bucătărie

84.

2004

Suprafața: 500 mp

Teren aferent fostului
sediu al Primăriei Bereni

1.6.2.

83.

2004

Bereni nr.128. Suprafața constr.80 mp, fundația din
piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu șarpantă
cu învelitoare de țiglă

Fostul sediu al Primăriei
Bereni

1.6.2.

82.

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință
4

Elementele de identificare

3

1

0

Denumirea bunului

2

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

750,0

7,9

600,0

9,8

600,0

9,5

3.000,0

13,8

750,0

10,0

450,0

1,2

1.250,0

2,7

5

Valoarea
de inventar
(lei)

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

6
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1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.2.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

2004

2004
2004
2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

Sat Drojdii nr. 45. Suprafață constr. 138 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, nr. cl.: 2
Suprafață: 1488 mp
Sat Eremieni nr. 15. Suprafață constr. 149 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, nr. clase: 3
Suprafață: 7327 mp
Sat Eremieni nr. 142. Suprafață constr. 125 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, 3 camere,
1 bucătărie, dependințe și pivniță
Suprafață: 1632 mp
Sat Bâra nr. 15. Suprafață constr. 80 mp, fundația
din cărămidă, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, număr clase: 1
Suprafață: 2428 mp
Sat Bâra nr. 15. Suprafață constr. 50 mp, fundația
din piatră, pereți cărămidă, acoperiș cu șarpantă cu
învelitoare de țiglă, 2 camere, 1 bucătărie
Sat Bereni nr. 102. Suprafață constr. 95 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, nr. clase: 2
Suprafață: 785 mp
Sat Mărculeni nr. 98. Suprafață constr. 560 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, nr. clase: 6
Suprafață: 6137 mp

Teren aferent: Cămin
Cultural Eremieni

Școala Generală Drojdii

Teren aferent: Școala
Generală Drojdii

Școala Generală
Eremieni

Teren aferent: Școala
Generală Eremieni

Locuință de serviciu a
învățătorului — Eremieni

Teren aferent: Locuință de
serviciu a învățătorului
Eremieni

Școala Generală Bâra

Teren aferent: Școala
Generală Bâra

Locuință de serviciu a
învățătorului — Bâra

Școala Generală Bereni

Teren aferent: Școala
Generală Bereni

Școala Generală
Mărculeni

Teren aferent: Școala
Generală Mărculeni

2004

2004

Suprafața: 800 mp

Cămin Cultural Eremieni

2004

Sat Eremieni nr. 70. Suprafața constr. 270 mp,
fundația din beton, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, nr. locuri: 200, club,
și bucătărie

9.205,5

23,5

1.177,5

13,0

1,2

3.642,0

1,2

2.448,0

1,25

10.990,5

4,0

2,2

1,000

1.200,0

31,2

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004
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2004

2004

2004

2004

2004

Sat Maia nr. 70. Suprafață constr. 120 mp, fundația
din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu șarpantă
cu învelitoare de țiglă, 1 cameră, 1 bucătărie,
dependințe și pivniță
Sat Cându nr. 81. Suprafață constr. 100 mp,
fundația din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu
șarpantă cu învelitoare de țiglă, nr. clase: 1
Suprafață: 1680 mp
Sat Cându nr. 81. Suprafață constr. 75 mp, fundația
din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu șarpantă
cu învelitoare de țiglă, 2 camere, bucătărie și
dependințe
Bereni nr. 21. Suprafața construită 180 mp, fundație
din beton, pereți din cărămidă, acoperiș cu șarpantă
cu învelitoare de țiglă, suprafață teren aferent 749 mp
DC 28 A., lungime 5,870 km, 0+000-5+870km

DC 33A, lungime 4,600 km, 0+000-4+600 km

Locuința de serviciu a
învățătorului — Maia

Școala Generală Cându

Teren aferent:
Generală Cându

Locuința de serviciu a
învățătorului — Cându

Noul sediu al Primăriei
Bereni cu teren aferent

Drum comunal Bâra—
Mărculeni—limita comunei
Bereni

Drum comunal Drojdii (DC
33)
—
Eremienilim.adm.com. Bereni

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.1.

1.6.2.

1.3,7.1

1.3.7.1

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

Școala

2008

2006

2004

Suprafață: 1725 mp

Școala

Teren aferent:
Generală Maia

1.6.2.

112.

2004

Sat Maia nr. 70. Suprafață constr. 122 mp, fundația
din piatră, pereți din cărămidă, acoperiș cu șarpantă
cu învelitoare de țiglă, număr clase: 2

Școala Generală Maia

1.6.2.

111.

4

3

2

1

0

Anul
dobândirii
sau al dării
în folosință

Elementele de identificare

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

2.000,00

650.000,00

20.000,00

2,8

2.520,0

9,5

3,3

2.587,5

Domeniul public al comunei,
conform HCL 10/2007

Domeniul public al comunei,
conform HCL 12/2005

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

Domeniul public al comunei,
conform HCL 15/2004

6

5

3,3

Situația juridică actuală

Valoarea
de inventar
(lei)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
1. La punctul 4, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Până la data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal se poate
constitui numai de către persoane impozabile care sunt
considerate mari contribuabili.”
2. Punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„19. (1) În sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal,
rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț
nu se cuprind în baza de impozitare a taxei dacă sunt acordate
de furnizor/prestator direct în beneficiul clientului la momentul
livrării/prestării și nu constituie, în fapt, remunerarea unui
serviciu sau unei livrări. În acest scop în factura emisă se va
consemna contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate, fără taxă, iar pe un rând separat se va înscrie suma cu
care este redusă baza impozabilă, care se scade. Taxa pe
valoarea adăugată se aplică asupra diferenței rezultate.
(2) În cazul reducerilor de preț acordate consumatorului final
pe bază de cupoane valorice de către producătorii/distribuitorii
de bunuri în cadrul unor campanii promoționale, se consideră
că aceste reduceri sunt acordate și în beneficiul comercianților
care au acceptat aceste cupoane valorice de la consumatorii
finali, chiar dacă în circuitul acestor bunuri de la
producători/distribuitori la comercianți s-au interpus unul sau mai
mulți intermediari cumpărători-revânzători. Cupoanele valorice
trebuie să conțină minimum următoarele elemente:
a) numele producătorului/distribuitorului care acordă
reducerea de preț în scopuri promoționale;
b) produsul pentru care se face promoția;
c) valoarea reducerii acordate, în sumă globală, care conține
și taxa pe valoarea adăugată aferentă reducerii, fără a fi
menționată distinct în cupon;
d) termenul de valabilitate a cuponului;
e) mențiunea potrivit căreia cupoanele pot fi utilizate numai
în magazinele agreate în desfășurarea promoției în cauză;
f) instrucțiunile privind utilizarea acestor cupoane;
g) denumirea societății specializate în administrarea
cupoanelor valorice, dacă este cazul.
(3) În sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, sumele
achitate de furnizor/prestator în numele și în contul clientului
reprezintă sumele achitate de o persoană, furnizorul/prestatorul,
pentru facturi emise pe numele clientului. Emiterea facturii de
decontare este opțională, în funcție de cele convenite de părți în
vederea recuperării sumelor achitate. În situația în care părțile
convin să își deconteze sumele achitate pe baza facturii de
decontare, taxa nu va fi menționată distinct, fiind inclusă în
totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite
clientului însoțită de factura achitată în numele clientului și emisă

pe numele acestuia din urmă. Furnizorul/prestatorul nu exercită
dreptul de deducere pentru sumele achitate în numele clientului
și nu colectează taxa pe baza facturii de decontare. De
asemenea, furnizorul/prestatorul nu înregistrează aceste sume
în conturile de cheltuieli, respectiv de venituri. Clientul își va
deduce în condițiile legii taxa pe baza facturii care a fost emisă
pe numele său, factura de decontare fiind doar un document
care se anexează la factura achitată.
Exemplul nr. 1: Persoana A emite o factură de servicii de
transport către persoana B, dar factura lui A este plătită de C în
numele lui B.
(4) În cazul în care persoana impozabilă primește o factură
pe numele său pentru livrări de bunuri/prestări de servicii
realizate în beneficiul altei persoane și emite o factură în nume
propriu către această altă persoană, acestea nu sunt
considerate plăți în numele clientului și se aplică structura de
comisionar prevăzută la pct. 6 alin. (3) sau, după caz, la pct. 7
alin. (1), chiar dacă nu există un contract de comision între părți.
Totuși, structura de comisionar nu se aplică în situația în care se
aplică prevederile pct. 18 alin. (8). Persoana care aplică
structura de comisionar nu este obligată să aibă înscrisă în
obiectul de activitate realizarea livrărilor/prestărilor pe care le
refacturează. Se consideră că numai din punctul de vedere al
taxei pe valoarea adăugată persoana care aplică structura de
comisionar realizează o livrare/prestare de aceeași natură ca și
cea realizată de persoana care a realizat efectiv livrarea sau
prestarea.
Exemplul nr. 2: Un furnizor A din România realizează o livrare
intracomunitară de bunuri către beneficiarul B din Ungaria.
Condiția de livrare este ex-works, prin urmare transportul este în
sarcina cumpărătorului, a lui B. Totuși, B îl mandatează pe A să
angajeze o firmă de transport, urmând să îi achite costul
transportului. Transportatorul C facturează serviciul de transport
lui A, iar A, aplicând structura de comisionar, va refactura
serviciul lui B. Se consideră că A a primit și a prestat el însuși
serviciul de transport.
(5) În sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, sumele
încasate în numele și în contul altei persoane, care nu se
cuprind în baza de impozitare, cuprind operațiuni precum:
a) cotizații, onorarii, redevențe, taxe sau alte plăți încasate în
contul unei instituții publice, dacă pentru acestea instituția
publică nu este persoană impozabilă în sensul art. 127 din Codul
fiscal. În această categorie se cuprind, printre altele, și taxa
pentru serviciile de reclamă și publicitate prevăzută la art. 270
din Codul fiscal, taxa hotelieră prevăzută la art. 278 din Codul
fiscal, contribuția la Fondul cinematografic prevăzută la art. 13
lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, taxa
asupra activităților dăunătoare sănătății prevăzută la art. 363
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
b) sume încasate în contul altei persoane, dacă factura este
emisă de această altă persoană către un terț. Pentru decontarea
sumelor încasate de la terț cu persoana care a emis factura,
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conform înțelegerii dintre părți, pot fi întocmite facturi de
decontare conform alin. (3).
(6) În cazul sumelor încasate de persoana impozabilă în
contul altei persoane, se aplică structura de comisionar
prevăzută la pct. 6 alin. (3) sau, după caz, la pct. 7 alin. (1), chiar
dacă nu există un contract de comision între părți. De exemplu,
o companie B încasează contravaloarea taxei radio TV de la
clienți, pe care o virează apoi companiilor de radio și televiziune.
Această taxă este menționată pe factura emisă de compania B,
alături de propriile sale livrări/prestări efectuate. Întrucât taxa
radio TV reprezintă o operațiune scutită de TVA conform art. 141
alin. (1) lit. o) din Codul fiscal, fiind efectuată de posturile publice
de radio și televiziune, compania B va păstra același regim la
facturarea acestei taxe către clienți. Conform structurii de
comisionar, posturile de radio și televiziune vor factura către
compania B serviciile pentru care aceasta a încasat sumele în
contul lor.
(7) În sensul art. 137 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal,
ambalajele care circulă între furnizorii de marfă și clienți prin
schimb, fără facturare, nu se includ în baza de impozitare a
taxei, chiar dacă beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalaje
necesare efectuării schimbului și achită o garanție bănească în
schimbul ambalajelor primite. Pentru vânzările efectuate prin
unități care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronice
fiscale, suma garanției bănești încasate pentru ambalaje se
evidențiază distinct pe bonurile fiscale, fără taxă. Restituirea
garanțiilor bănești nu se reflectă în documente fiscale.
(8) Persoanele care au primit ambalaje în schimbul unei
garanții bănești au obligația să comunice periodic furnizorului
de ambalaje, dar nu mai târziu de termenul legal pentru
efectuarea inventarierii anuale, cantitățile de ambalaje scoase
din evidență ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altor
cauze de aceeași natură. În termen de 5 zile lucrătoare de la
data comunicării, furnizorii de ambalaje sunt obligați să
factureze cu taxă cantitățile de ambalaje respective. Dacă
garanțiile sunt primite de la persoane fizice de către proprietarul
ambalajelor, pe baza evidenței vechimii garanțiilor primite și
nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care
s-au încasat garanții mai vechi de un an calendaristic.”
3. Punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Cotele
Art. 140. — (1) Cota standard este de 19% și se aplică
asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile
care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse
cotelor reduse.
(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de
impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau
livrări de bunuri:
a) serviciile constând în permiterea accesului la castele,
muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente
de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice,
târguri, expoziții și evenimente culturale, cinematografe,
altele decât cele scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m);
b) livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu
excepția celor destinate exclusiv sau în principal
publicității;
c) livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu
excepția protezelor dentare;
d) livrarea de produse ortopedice;
e) livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor
cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor
amenajate pentru camping.
(21) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de
impozitare pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii

sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul
pe care este construită locuința include și amprenta la sol
a locuinței. În sensul prezentului titlu, prin locuință livrată
ca parte a politicii sociale se înțelege:
a) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt
construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și
de pensionari;
b) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt
construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și
centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu
handicap;
c) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de
maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror
valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu
depășește suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea
adăugată, achiziționate de orice persoană necăsătorită sau
familie. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin
Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele
definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în
cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca
atare și dacă terenul pe care este construită locuința nu
depășește suprafața de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a
locuinței, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul
imobilelor care au mai mult de două locuințe, cota indiviză
a terenului aferent fiecărei locuințe nu poate depăși
suprafața de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferentă
fiecărei locuințe. Orice persoană necăsătorită sau familie
pot achiziționa o singură locuință cu cota redusă de 5%,
respectiv:
1. în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deținut și să
nu dețină nicio locuință în proprietate pe care au
achiziționat-o cu cota de 5%;
2. în cazul familiilor, soțul sau soția să nu fi deținut și să
nu dețină, fiecare sau împreună nicio locuință în proprietate
pe care au achiziționat-o cu cota de 5%.
d) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt
construite, către primării în vederea atribuirii de către
acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii,
a căror situație economică nu le permite accesul la o
locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în
condițiile pieței.
(3) Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care
intervine faptul generator, cu excepția cazurilor prevăzute la
art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la
data exigibilității taxei.
(4) În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare
pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri
sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la
art. 1342 alin. (2).
(5) Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota
aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiași
bun.
(6) Cota aplicabilă pentru achiziții intracomunitare de
bunuri este cota aplicată pe teritoriul României pentru
livrarea aceluiași bun și care este în vigoare la data la care
intervine exigibilitatea taxei.
Norme metodologice:
23. (1) Taxa se determină prin aplicarea cotei standard sau
a cotelor reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit
legii.
(2) Se aplică procedeul sutei mărite pentru determinarea
sumei taxei, respectiv 19 x 100/119 în cazul cotei standard și
9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în cazul cotelor reduse, atunci când
prețul de vânzare include și taxa. De regulă, prețul include taxa
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în cazul livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii direct
către populație pentru care nu este necesară emiterea unei
facturi conform art. 155 alin. (7) din Codul fiscal, precum și în
orice situație în care prin natura operațiunii sau conform
prevederilor contractuale prețul include și taxa.
(3) Cota redusă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. b) din
Codul fiscal se aplică pentru livrarea de manuale școlare, cărți,
ziare și reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport
electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cărțile și
manualele școlare sunt tipăriturile care au cod ISBN, indiferent
de suportul pe care sunt livrate. Ziarele și revistele sunt orice
tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt
livrate. Nu se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată
pentru livrarea de cărți, ziare și reviste care sunt destinate în
principal sau exclusiv publicității. Prin în principal se înțelege că
mai mult de jumătate din conținutul cărții, ziarului sau revistei
este destinat publicității.
(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2)
lit. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale și
accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite
de taxa pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 141
alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medicală este un
dispozitiv medical care amplifică, restabilește sau înlocuiește
zone din țesuturile moi ori dure, precum și funcții ale
organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau
atât intern, cât și extern. Accesoriul unei proteze este un articol
care este prevăzut în mod special de către producător pentru a
fi utilizat împreună cu proteza medicală.
(5) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2)
lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru produsele ortopedice.
Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea,
restabilirea sau înlocuirea țesuturilor moi ori dure, precum și a
unor funcții ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru
modificarea caracteristicilor structurale și funcționale ale
sistemului neuromuscular și scheletic, precum și încălțămintea
ortopedică realizată la recomandarea medicului de specialitate,
mijloacele și dispozitivele de mers ortopedice, precum fotolii
rulante și/sau alte vehicule similare pentru invalizi, părți și/sau
accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi.
(6) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2)
lit. f) din Codul fiscal se aplică pentru cazarea în cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv
închirierea terenurilor amenajate pentru camping. În situația în
care costul micului dejun este inclus în prețul de cazare, cota
redusă se aplică asupra prețului de cazare, fără a se defalca
separat micul dejun. Orice persoană care acționează în
condițiile art. 129 alin. (6) din Codul fiscal sau care intermediază
astfel de operațiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane,
potrivit art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% a
taxei, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarea
regimului special de taxă pentru agenții de turism, prevăzut la
art. 1521 din Codul fiscal.
(7) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 140 alin. (21)
din Codul fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este
definită la art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, a locuințelor ca parte
a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a
dispune ca și un proprietar de bunurile prevăzute la art. 140
alin. (21) lit. a)—d) din Codul fiscal. Pentru livrările prevăzute la
art. 140 alin. (21) lit. a), b) și d) din Codul fiscal, cota redusă de
TVA de 5% se aplică inclusiv pentru terenul pe care este
construită locuința, în condițiile în care terenul urmează regimul
construcției conform pct. 37 alin. (1).
(8) În aplicarea art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, prin
locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe
camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare,
care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

25

(9) Pentru locuințele prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. c) din
Codul fiscal, vânzătorul poate aplica cota de TVA de 5% dacă
cumpărătorul va prezenta o declarație pe propria răspundere,
autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite
condițiile stabilite la art. 140 alin. (21) lit. c) pct. 1 și 2 din Codul
fiscal, care va fi păstrată de vânzător pentru justificarea aplicării
cotei reduse de TVA de 5%. În vederea aplicării cotei reduse de
TVA de 5% pentru locuințele prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. c)
din Codul fiscal, suprafața utilă a locuinței, exclusiv anexele
gospodărești, și, după caz, a terenului pe care este construită
trebuie să fie înscrise în documentația cadastrală anexată la
actul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii.
(10) Pentru clădirile prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. a), b)
și d) din Codul fiscal, vânzătorul poate aplica cota de TVA de
5% dacă cumpărătorul va prezenta o declarație pe propria
răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va
utiliza aceste clădiri conform destinației prevăzute de lege, care
va fi păstrată de vânzător pentru justificarea aplicării cotei
reduse de TVA de 5%.”
4. La punctul 37, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„37. (1) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,
atunci când construcția și terenul pe care este edificată
formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur
număr cadastral:
a) terenul pe care s-a edificat construcția urmează regimul
construcției, dacă valoarea acestuia este mai mică decât
valoarea construcției așa cum rezultă din raportul de expertiză;
b) construcția va urma regimul terenului pe care este
edificată, dacă valoarea acesteia este mai mică decât valoarea
terenului așa cum rezultă din raportul de expertiză;
c) dacă terenul și construcția au valori egale, așa cum rezultă
din raportul de expertiză, regimul corpului funciar va fi stabilit în
funcție de bunul imobil cu suprafața cea mai mare. Se va avea
în vedere suprafața construită desfășurată a construcției.”
5. La punctul 37, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,
calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu altă
destinație, la momentul vânzării sale de către proprietar, rezultă
din certificatul de urbanism.”
6. La punctul 39, alineatul (2) se abrogă.
7. La punctul 39, alineatul (8) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(8) Prin excepție de la prevederile alin. (6) și (7), pentru
operațiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
cu bunuri imobile, construite, achiziționate, transformate sau
modernizate înainte de data aderării, se aplică prevederile
tranzitorii ale art. 161 din Codul fiscal, referitoare la ajustarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată.”
8. La punctul 441, alineatul (2) se abrogă.
9. La punctul 46, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza
exemplarului original al documentelor prevăzute la art. 146
alin. (1) din Codul fiscal sau cu alte documente în care sunt
reflectate livrări de bunuri sau prestări de servicii, inclusiv facturi
transmise pe cale electronică în condițiile stabilite la pct. 73, care
să conțină cel puțin informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din
Codul fiscal, cu excepția facturilor simplificate prevăzute la
pct. 78. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului
original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita
furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii, pe
care se va menționa că înlocuiește factura inițială.”
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10. La punctul 58, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„58. (1) În sensul art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, orice
persoană care înscrie în mod eronat taxa într-o factură sau
într-un alt document asimilat unei facturi va plăti această taxă la
bugetul statului, iar beneficiarul nu va avea dreptul să deducă
această taxă dacă operațiunea este scutită fără drept de
deducere, fiind aplicabile prevederile pct. 40.
(2) Dacă furnizorul sau prestatorul care a facturat eronat o
operațiune scutită fără drept de deducere este în imposibilitate
de a corecta factura întocmită în mod eronat, datorită declanșării
procedurii de lichidare, faliment, radiere sau în alte situații
similare, beneficiarul poate solicita rambursarea de la buget a
sumei taxei achitate și nedatorate dacă face dovada că a plătit
această taxă furnizorului, precum și a faptului că furnizorul a
plătit taxa respectivă la bugetul statului.”
11. La punctul 62, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în
care persoana impozabilă a atins sau a depășit plafonul de
scutire și nu a solicitat înregistrarea conform art. 153 din Codul
fiscal, în termenul prevăzut de lege, organele fiscale competente
vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este
identificată de organele fiscale competente înainte de
înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform
art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care
persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost
înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul
fiscal, pe perioadă cuprinsă între data la care persoana
respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi
solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea și data
identificării nerespectării prevederilor legale. Totodată, organele
de control vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri
de taxă conform art. 153 alin. (7) din Codul fiscal;
b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este
identificată după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele fiscale
competente vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă
ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în
scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada
cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost
înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul
prevăzut de lege înregistrarea și data la care a fost înregistrată.”
12. Punctul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:
„83. (1) Pentru aplicarea art. 161 alin. (2) și (4) din Codul
fiscal, persoanele impozabile au obligația să ajusteze taxa
dedusă pentru bunurile imobile achiziționate, construite,
transformate sau modernizate în ultimii 5 ani, proporțional cu
partea din fiecare bun imobil care va fi utilizată pentru realizarea
operațiunilor scutite și proporțional cu numărul de luni în care
bunul va fi utilizat în regim de taxare. Aplicarea prevederilor
art. 161 alin. (4) se limitează la modernizările și transformările
care au fost începute înainte de aderare și finalizate după data
aderării. Orice modernizare sau transformare începută după
data aderării va fi considerată bun de capital obținut după
aderare numai în condițiile prevăzute la art. 149 din Codul fiscal.
Ajustarea este operată într-o perioadă de 5 ani în cadrul căreia
bunurile imobile au fost dobândite, începând cu data de la care
fiecare bun imobil a fost dobândit. Pentru bunurile imobile care
sunt transformate sau modernizate, ajustarea taxei deduse
aferente acestor lucrări este operată, de asemenea, într-o
perioadă de 5 ani de la data finalizării fiecărei lucrări de
transformare sau modernizare. Pentru ajustare, suma taxei
pentru fiecare an reprezintă o cincime din taxa dedusă aferentă
achiziției, construirii sau modernizării bunurilor imobile. Pentru

determinarea ajustării lunare se împarte fiecare cincime la 12.
Suma care nu poate fi dedusă se calculează astfel: din perioada
de 5 ani se scade numărul de luni în care bunul imobil a fost
utilizat în regim de taxare, iar rezultatul se înmulțește cu
ajustarea lunară. Fracțiunile de lună se consideră lună întreagă.
Taxa nedeductibilă obținută prin ajustare se înregistrează din
punct de vedere contabil pe cheltuieli, precum și în jurnalul
pentru cumpărări și se preia corespunzător în decontul de taxă
pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală în care persoana
impozabilă începe aplicarea regimului de scutire.
Exemplu de ajustare a dreptului de deducere
O persoană impozabilă dobândește la data de 15 aprilie
2005, prin achiziție sau investiții, un bun imobil având o valoare
de 30.000.000 lei. Taxa dedusă aferentă acestui imobil a fost de
5.700.000 lei. În anul 2006 au fost începute lucrări de
modernizare, finalizate în data de 20 aprilie 2007, care au mărit
valoarea bunului imobil cu 1.000.000 lei (mai puțin de 20% din
valoarea bunului imobil), pentru care taxa dedusă aferentă este
de 190.000 lei.
De la data de 15 aprilie 2005 până la 31 decembrie 2007,
persoana impozabilă închiriază imobilul 100% în regim de
taxare.
Pe data de 1 ianuarie 2008, persoana impozabilă renunță la
opțiunea de a taxa operațiunea de închiriere, aplicând scutirea
prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
Ajustarea dreptului de deducere se efectuează astfel:
A. Ajustarea pentru taxa dedusă aferentă dobândirii bunului
imobil
— Taxa dedusă aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
— Taxa dedusă pentru perioada 15 aprilie 2005—
31 decembrie 2007, respectiv 33 de luni, nu se ajustează.
— Ajustarea taxei deduse pentru perioada 1 ianuarie 2008—
1 aprilie 2010:
— 5.700.000 lei: 5 ani = 1.140.000 lei
— 1.140.000 lei: 12 luni = 95.000 lei
— 5 * 12 = 60 luni – 33 luni = 27 luni x 95.000 lei = 2.565.000
lei — taxa care se ajustează.
B. Ajustarea taxei deduse aferente lucrării de modernizare
începute în anul 2006 și finalizate în anul 2007
— Taxa dedusă aferentă modernizării: 190.000 lei
— Taxa dedusă pentru perioada 20 aprilie 2007—
31 decembrie 2007, respectiv 9 luni, nu se ajustează.
— Ajustarea taxei deduse pentru perioada 1 ianuarie 2008—
1 aprilie 2011:
— 190.000 lei: 5 ani = 38.000 lei
— 38.000 lei: 12 luni = 3.166,7 lei
— 60 luni – 9 luni = 51 luni x 3.166,7 lei = 161.501,7 lei —
taxa care se ajustează.
Suma de 2.565.000 lei + 161.501,7 lei, rezultată din ajustările
efectuate la lit. A și B, reprezintă diferența de taxă care va fi
înregistrată pe cheltuieli, în jurnalul pentru cumpărări din luna
ianuarie 2008, cu semnul minus, și corespunzător va fi preluată
în decontul privind taxa pe valoarea adăugată pentru perioada
fiscală respectivă. Aceeași procedură de ajustare se aplică și în
cazul transformărilor sau modernizărilor începute și finalizate
înainte de data aderării, indiferent de valoarea acestora.
(2) Pentru aplicarea art. 161 alin. (5) din Codul fiscal,
persoanele impozabile au obligația să ajusteze taxa dedusă
conform art. 149 din Codul fiscal, pentru modernizările sau
transformările începute înainte de data aderării și finalizate după
data aderării sau începute și finalizate după data aderării, care
depășesc 20% din valoarea bunului imobil sau a unei părți a
acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau
modernizare. Ajustarea efectuată conform art. 149 din Codul
fiscal diferă de ajustarea prevăzută la alin. (1) prin perioada de
ajustare, care este de 20 de ani, față de 5 ani, și metoda de
ajustare, care se face pe ani calendaristici întregi, și nu lunar.
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Pentru taxa dedusă aferentă bunului imobil, modernizărilor sau
transformărilor efectuate înainte de data aderării și
modernizărilor sau transformărilor începute înainte de data
aderării și finalizate după data aderării, care nu depășesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părți a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare,
ajustarea se efectuează potrivit prevederilor alin. (1).
Același exemplu ca la alin. (1), în situația în care persoana
impozabilă a făcut lucrări de modernizare, începute în 2006, în
valoare de 20.000.000 lei, în loc de 1.000.000 lei.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare este de
50.000.000 lei și întrucât valoarea modernizării depășește 20%
din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere
aferentă modernizării trebuie să fie făcută conform art. 149 din
Codul fiscal, cu privire la perioada și metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă bunului imobil, ajustarea se efectuează
potrivit exemplului de la alin. (1) lit. A.
(3) Pentru aplicarea art. 161 alin. (3) și (6) din Codul fiscal,
persoanele impozabile pot deduce din taxa nededusă, aferentă
bunurilor imobile achiziționate, construite, transformate sau
modernizate în ultimii 5 ani, o sumă proporțională cu partea din
fiecare bun imobil care va fi utilizată pentru aceste operațiuni și
cu numărul de luni în care bunul va fi utilizat în regim de taxare.
Aplicarea prevederilor art. 161 alin. (6) se limitează la
modernizările și transformările care au fost începute înainte de
aderare și finalizate după data aderării. Orice modernizare sau
transformare începută după data aderării va fi considerată bun
de capital obținut după aderare numai în condițiile prevăzute la
art. 149 din Codul fiscal. Ajustarea se realizează într-o perioadă
de 5 ani în cadrul căreia bunurile imobile au fost dobândite,
începând cu data de la care fiecare bun imobil a fost dobândit.
Pentru bunurile imobile care sunt modernizate sau transformate,
ajustarea taxei nededuse aferente acestor lucrări este operată,
de asemenea, într-o perioadă de 5 ani de la data finalizării
fiecărei lucrări de modernizare sau transformare. Pentru
ajustare se va ține cont de suma taxei nededuse pentru fiecare
an, care reprezintă o cincime din taxa aferentă achiziției,
construirii, transformării sau modernizării bunurilor imobile.
Pentru determinarea ajustării lunare se împarte fiecare cincime
la 12. Stabilirea sumei care poate fi dedusă se calculează astfel:
din perioada de 5 ani se scade numărul de luni în care bunul
imobil a fost utilizat în regim de scutire, iar rezultatul va fi înmulțit
cu ajustarea lunară. Fracțiunile de lună se consideră lună
întreagă. Taxa de dedus rezultată în urma ajustării se
înregistrează din punct de vedere contabil prin diminuarea
cheltuielilor, precum și în jurnalul pentru cumpărări și se preia
corespunzător în decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru
perioada fiscală în care persoana impozabilă începe aplicarea
regimului de taxare.
Exemplu de ajustare a dreptului de deducere:
Același exemplu ca la alin. (1), dar, inversând datele situației,
considerăm că persoana a închiriat în regim de scutire bunul
imobil în totalitate și nu a dedus TVA aferentă achiziției și nici
modernizării efectuate și optează pentru regimul de taxare a
tuturor operațiunilor de închiriere de la data de 1 ianuarie 2008.
Aceeași procedură de ajustare se aplică și în cazul
transformărilor sau modernizărilor începute și finalizate înainte
de data aderării, indiferent de valoarea acestora.
A. Ajustarea taxei nededuse aferente dobândirii bunului
imobil
— Taxa nededusă aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
— Ajustarea pentru restul perioadei de 5 ani: 27 luni (60 luni —
33 luni):
— 5.700.000 lei: 5 ani = 1.140.000 lei
— 1.140.000 lei: 12 luni = 95.000 lei

27

— 5 * 12 = 60 luni — 33 luni = 27 luni x 95.000 lei =
2.565.000 lei — taxa care se ajustează.
B. Ajustarea taxei nededuse aferente lucrării de modernizare
începute în anul 2006 și finalizate în anul 2007
— Taxa nededusă: 190.000 lei
— Taxa nededusă pentru perioada 20 aprilie 2007—
31 decembrie 2007, respectiv 9 luni, nu se ajustează.
— Ajustarea taxei pentru perioada 1 ianuarie 2008—1 aprilie
2011:
— 190.000 lei : 5 ani = 38.000 lei
— 38.000 lei : 12 luni = 3.166,7 lei
— 60 luni — 9 luni = 51 luni x 3.166,7 lei = 161.501,7 lei —
taxa care se ajustează.
Suma de 2.565.000 lei + 161.501,7 lei, rezultată din ajustările
efectuate la lit. A și B, se înregistrează din punct de vedere
contabil prin diminuarea cheltuielilor, precum și în jurnalul pentru
cumpărări din luna ianuarie 2008, cu semnul plus, și se preia
corespunzător în decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru
perioada fiscală respectivă.
(4) Pentru aplicarea art. 161 alin. (7) din Codul fiscal,
persoanele impozabile vor ajusta taxa nededusă conform art. 149
din Codul fiscal, pentru modernizările sau transformările
începute înainte de data aderării și finalizate după data aderării
sau începute și finalizate după data aderării, care depășesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părți a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare.
Ajustarea efectuată conform art. 149 din Codul fiscal diferă de
ajustarea prevăzută la alin. (3) prin perioada de ajustare, care
este de 20 de ani, față de 5 ani, și prin metoda de ajustare, care
se face pe ani calendaristici întregi, și nu lunar. Pentru taxa
nededusă aferentă bunului imobil, modernizărilor sau
transformărilor efectuate înainte de data aderării și
modernizărilor sau transformărilor începute înainte de data
aderării și finalizate după data aderării, care nu depășesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părți a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare,
ajustarea se efectuează potrivit prevederilor alin. (3).
Același exemplu ca la alin. (1), dar inversând datele situației,
considerăm că persoana impozabilă a făcut lucrări de
modernizare, începute în anul 2006 și finalizate în anul 2007, în
valoare de 20.000.000 lei, în loc de 1.000.000 lei, a închiriat în
regim de scutire bunul imobil în totalitate și nu a dedus TVA
aferentă modernizării efectuate și optează pentru regimul de
taxare a tuturor operațiunilor de închiriere de la data de
1 ianuarie 2008.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare este de
50.000.000 lei și întrucât valoarea modernizării depășește 20%
din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere
aferentă modernizării trebuie să fie făcută conform art. 149 din
Codul fiscal, cu privire la perioada și metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă bunului imobil, ajustarea se efectuează
potrivit exemplului de la alin. (3) lit. A.
(5) Pentru aplicarea art. 161 alin. (8) și (10) din Codul fiscal,
persoanele impozabile au obligația să ajusteze taxa dedusă
conform art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de ajustare este
limitată la 5 ani.
Același exemplu ca la alin. (1), în situația în care persoana
impozabilă vinde clădirea la data de 1 ianuarie 2008 și nu a
optat pentru taxarea acestei vânzări.
A. Ajustarea taxei deduse aferente dobândirii bunului imobil:
2/5
— Taxa dedusă aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
— Anul 2005 (anul achiziției și al primei utilizări), precum și
anii 2006 și 2007 sunt luați în considerare. Anul 2008, pe
parcursul căruia se pierde dreptul de deducere, nu se ia în
considerare.
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Suma taxei ce trebuie ajustată:
5.700.000 lei x 2/5 = 2.280.000 lei
B. Ajustarea taxei deduse aferente lucrării de modernizare
începute în anul 2006 și finalizate în anul 2007: 4/5
— Taxa dedusă: 190.000 lei
— Anul 2007 (anul în care se termină lucrările de
modernizare) este luat în considerare. Anul 2008, pe parcursul
căruia se pierde dreptul de deducere, nu se ia în considerare.
Suma taxei ce trebuie ajustată:
190.000 lei x 4/5 = 152.000 lei
Suma de 2.280.000 lei + 152.000 lei, rezultată din ajustările
efectuate la lit. A și B, reprezintă diferența de taxă care va fi
înregistrată pe cheltuieli, în jurnalul pentru cumpărări din luna
ianuarie 2008, cu semnul minus, și corespunzător va fi preluată
în decontul privind taxa pe valoarea adăugată pentru perioada
fiscală respectivă.
(6) Pentru aplicarea art. 161 alin. (11) din Codul fiscal,
persoanele impozabile au obligația să ajusteze taxa dedusă
conform art. 149 din Codul fiscal, pentru modernizările sau
transformările începute înainte de data aderării și finalizate după
data aderării sau începute și finalizate după data aderării, care
depășesc 20% din valoarea bunului imobil sau a unei părți a
acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau
modernizare. Ajustarea efectuată conform art. 149 din Codul
fiscal diferă de ajustarea prevăzută la alin. (5) prin perioada de
ajustare, care este de 20 de ani, față de 5 ani. Pentru taxa
dedusă aferentă bunului imobil, modernizărilor sau
transformărilor efectuate înainte de data aderării și
modernizărilor sau transformărilor începute înainte de data
aderării și finalizate după data aderării, care nu depășesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părți a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare,
ajustarea se efectuează potrivit prevederilor alin. (5).
Același exemplu ca la alin. (1), în situația în care persoana
impozabilă vinde clădirea la data de 1 ianuarie 2008 și nu a
optat pentru taxarea acestei vânzări. Persoana impozabilă a
făcut lucrări de modernizare, începute în anul 2006 și finalizate
în anul 2007, în valoare de 20.000.000 lei, în loc de 1.000.000
lei.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare este de
50.000.000 lei și întrucât valoarea modernizării depășește 20%
din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere
aferentă modernizării trebuie să fie făcută conform art. 149 din
Codul fiscal, cu privire la perioada și metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă bunului imobil, ajustarea se efectuează
potrivit exemplului de la alin. (5) lit. A.
(7) Pentru aplicarea art. 161 alin. (9) și (12) din Codul fiscal,
persoanele impozabile ajustează taxa nededusă conform
art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de ajustare este limitată
la 5 ani. Valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la
valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv.
Același exemplu ca la alin. (1), dar, inversând datele situației,
considerăm că persoana nu a dedus TVA aferentă achiziției și
nici modernizării efectuate și vinde clădirea la data de 1 ianuarie
2008, optând pentru taxarea acestei vânzări. Valoarea de
vânzare a bunului imobil este de 30.000.000 lei, taxa colectată
aferentă fiind de 5.700.000 lei.
A. Ajustarea taxei nededuse aferente dobândirii bunului
imobil: 2/5
— Taxa nededusă aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
— Anul 2005 (anul achiziției și al primei utilizări), precum și
anii 2006 și 2007 sunt luați în considerare. Anul 2008, pe
parcursul căruia ia naștere dreptul de deducere, nu se ia în
considerare.
Suma taxei ce trebuie ajustată:
5.700.000 lei x 2/5 = 2.280.000 lei

B. Ajustarea taxei nededuse aferente lucrării de modernizare
începute în anul 2006 și finalizate în anul 2007: 4/5
— Taxa nededusă: 190.000 lei
— Anul 2007 (anul în care se termină lucrările de
modernizare) este luat în considerare. Anul 2008, pe parcursul
căruia ia naștere dreptul de deducere, nu se ia în considerare.
Suma taxei ce trebuie ajustată:
190.000 lei x 4/5 = 152.000 lei
Suma de 2.280.000 lei + 152.000 lei, rezultată din ajustările
efectuate la lit. A și B, reprezintă diferența de taxă care va fi
înregistrată prin diminuarea cheltuielilor, precum și în jurnalul
pentru cumpărări din luna ianuarie 2008, cu semnul plus, și se
preia corespunzător în decontul de taxă pe valoarea adăugată
pentru perioada fiscală respectivă, taxa de dedus rezultată în
urma ajustării fiind mai mică decât taxa colectată.
(8) Pentru aplicarea art. 161 alin. (13) din Codul fiscal,
persoanele impozabile ajustează taxa nededusă conform art. 149
din Codul fiscal, pentru modernizările sau transformările
începute înainte de data aderării și finalizate după data aderării
sau începute și finalizate după data aderării, care depășesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părți a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare.
Ajustarea efectuată conform art. 149 din Codul fiscal diferă de
ajustarea prevăzută la alin. (7) prin perioada de ajustare, care
este de 20 de ani, față de 5 ani. Pentru taxa nededusă aferentă
bunului imobil, modernizărilor sau transformărilor efectuate
înainte de data aderării și modernizărilor sau transformărilor
efectuate după data aderării, care nu depășesc 20% din
valoarea bunului imobil sau a unei părți a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare,
ajustarea se efectuează potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea
suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei
colectate pentru livrarea bunului respectiv.
Același exemplu ca la alin. (1), dar, inversând datele situației,
considerăm că persoana nu a dedus TVA aferentă achiziției și
nici modernizării efectuate și vinde clădirea la data de 1 ianuarie
2008, optând pentru taxarea acelei vânzări.
Persoana impozabilă a făcut lucrări de modernizare începute
în anul 2006 și finalizate în anul 2007, în valoare de 20.000.000 lei,
în loc de 1.000.000 lei.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare este de
50.000.000 lei și întrucât valoarea modernizării depășește 20%
din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere
aferentă modernizării trebuie să fie făcută conform art. 149 din
Codul fiscal, cu privire la perioada și metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă bunului imobil, ajustarea se efectuează
potrivit exemplului de la alin. (7) lit. A.”
B. Titlul VII „Accize și alte taxe speciale”
1. La punctul 2, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operațiunea
exclusivă de aditivare a produselor energetice în regim
suspensiv poate fi realizată în antrepozite fiscale de depozitare.”
2. La punctul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Prin autoritate fiscală centrală se înțelege Ministerul
Economiei și Finanțelor — direcția cu atribuții în elaborarea
legislației în domeniul accizelor, Agenția Națională de
Administrare Fiscală sau Autoritatea Națională a Vămilor.
(3) Prin autoritate fiscală teritorială se înțelege, după caz,
direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a
municipiului București, Direcția generală de administrare a
marilor contribuabili, direcțiile de specialitate din cadrul Autorității
Naționale a Vămilor cu atribuții în domeniu, direcțiile județene
pentru accize și operațiuni vamale sau a municipiului București.”
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3. Punctul 51.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„51.3 (1) Achiziționarea produselor energetice de natura celor
prevăzute la art. 175 alin.(2) din Codul fiscal, în vederea utilizării
în unul dintre scopurile prevăzute la art. 1754 alin. (1) pct. 2
lit. a), b) și e) din Codul fiscal, se poate efectua în regim de
exceptare de la plata accizelor numai de operatorii economici
care dețin autorizații de utilizator final.
(2) Autorizațiile de utilizator final se eliberează de autoritatea
fiscală teritorială, la cererea scrisă a operatorilor economici,
modelul autorizațiilor fiind prevăzut în anexa nr. 20.
(3) Cererea pentru obținerea autorizației de utilizator final se
întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 30 și va fi
însoțită de documentele prevăzute expres în aceasta.
(4) Autoritatea fiscală competentă eliberează autorizația de
utilizator final dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) au fost prezentate certificatul constatator, eliberat de oficiul
registrului comerțului, din care să rezulte: capitalul social,
asociații, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru
în care urmează a se realiza recepția, producția și
comercializarea produselor, precum și o copie de pe certificatul
de înmatriculare sau certificatul de înregistrare, după caz;
b) solicitantul nu are datorii înscrise în certificatul de atestare
fiscală;
c) solicitantul nu are înscrise date în cazierul fiscal;
d) administratorul solicitantului nu are înscrise date în
cazierul judiciar;
e) solicitantul deține utilajele, terenurile și clădirile în
proprietate, în baza contractului de închiriere sau a contractului
de leasing;
f) solicitantul depune copii ale licențelor, autorizațiilor sau
avizelor cu privire la desfășurarea activității, după caz;
g) solicitantul fundamentează cantitățile de produse
energetice ce urmează a fi achiziționate, pentru fiecare produs,
identificat prin codul NC, în funcție de capacitatea de producție,
de depozitare și de caracteristicile procesului de fabricație;
h) solicitantul a utilizat produsele energetice achiziționate
anterior în scopul pentru care a obținut autorizație de utilizator
final.
(5) Obligația prevăzută în cererea de autorizare privind
înscrierea produselor realizate de utilizatorul final pe coduri și
poziții tarifare intervine începând cu data de 1 iulie 2009.
(6) Deplasarea produselor energetice de la antrepozitul fiscal
la utilizatorul final va fi însoțită de documentul administrativ de
însoțire, potrivit procedurii prevăzute la pct. 14 și 142.
(7) Atunci când produsele energetice sunt achiziționate de
utilizatorul final prin operațiuni proprii de import, deplasarea
acestor produse de la biroul vamal de intrare în teritoriul
comunitar va fi însoțită de documentul administrativ unic, potrivit
procedurii prevăzute la pct. 15.
(8) Operatorii economici care achiziționează produse
energetice, altele decât cele prevăzute la art. 175 alin. (2) din
Codul fiscal, în vederea utilizării în unul dintre scopurile
prevăzute la art. 1754 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) și e), se
înregistrează la autoritatea fiscală teritorială prin depunerea unei
declarații pe propria răspundere, în care se menționează:
elementele de identificare ale operatorului economic, numele și
prenumele administratorului, cantitățile de produse energetice
ce urmează a fi achiziționate în intervalul de 12 luni consecutive
de la data înregistrării declarației, codul NC al produselor și
scopul în care acestea vor fi utilizate. Declarația pe proprie
răspundere se întocmește în 3 exemplare, înregistrate la
autoritatea fiscală teritorială, dintre care unul se păstrează de
către beneficiar, altul de către furnizor, iar al treilea de către
autoritatea fiscală.
(9) Intră sub incidența prevederilor alin. (1) și (8) și operatorii
economici care achiziționează în vederea comercializării ca
atare către utilizatorii finali produse energetice care în mod
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evident nu pot fi utilizate drept combustibil pentru motor sau
drept combustibil pentru încălzire ori sunt achiziționate în alte
ambalaje decât cele aferente circulației în vrac. În acest caz,
obligația deținerii autorizației de utilizator final revine atât
operatorului economic comerciant, cât și utilizatorului final, iar
depunerea declarației pe proprie răspundere revine operatorului
economic comerciant.
(10) Eliberarea autorizației de utilizator final este condiționată
de prezentarea de către operatorul economic solicitant a dovezii
privind constituirea unei garanții, al cărei cuantum se va stabili
după cum urmează:
a) pentru produsele energetice prevăzute la art.175 alin. (3)
din Codul fiscal, garanția va reprezenta o sumă echivalentă cu
valoarea accizelor aferente cantității de produse aprobate;
b) pentru produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (2),
altele decât cele de la alin. (3) al aceluiași articol, din Codul
fiscal, garanția va reprezenta o sumă echivalentă cu valoarea
accizelor aferente cantității de produse aprobate, valoare
calculată la nivelul accizei datorate pentru benzină cu plumb.
(11) Garanția poate fi sub formă de depozit în numerar și/sau
de garanții personale, cu respectarea prevederilor pct. 20
alin. (6) și (7).
(12) Garanția poate fi deblocată, total sau parțial, la
solicitarea operatorului economic, cu viza autorității fiscale
teritoriale, pe măsură ce operatorul economic face dovada
utilizării produselor în scopul pentru care acestea au fost
achiziționate.
(13) Garanția poate fi executată atunci când se constată că
produsele achiziționate în regim de exceptare de la plata
accizelor au fost folosite în alt scop decât cel pentru care se
acordă exceptarea și acciza aferentă acestor produse nu a fost
plătită.
(14) Autorizația de utilizator final are o valabilitate de un an
de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile înscrisă
într-o autorizație de utilizator final poate fi suplimentată în situații
bine justificate, în cadrul aceleiași perioade de valabilitate a
autorizației.
(15) Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator
final au obligația de a transmite autorității fiscale emitente a
autorizației, lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei
pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și
utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informații,
după caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice,
cantitatea de produse energetice achiziționată, cantitatea
utilizată/comercializată, stocul de produse energetice la sfârșitul
lunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate,
cantitatea de produse finite expediate și destinatarul produselor.
Neprezentarea situației în termenul prevăzut atrage revocarea
autorizației de utilizator final.
(16) Autoritatea fiscală teritorială poate revoca autorizația de
utilizator final în următoarele situații:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie
contravenții la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonanței
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) operatorul economic nu a justificat legal destinația
cantității de produse energetice achiziționate;
c) operatorul economic a utilizat produsul energetic
achiziționat altfel decât în scopul pentru care a obținut
autorizație de utilizator final.
(17) Decizia de revocare a autorizației de utilizator final se
comunică deținătorului și produce efecte de la data comunicării
sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.
(18) Autoritatea fiscală teritorială poate anula autorizația de
utilizator final atunci când i-au fost oferite informații inexacte sau
incomplete în legătură cu scopul pentru care operatorul
economic a solicitat autorizația de utilizator final.
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(19) Decizia de anulare a autorizației de utilizator final se
comunică deținătorului și produce efecte începând de la data
emiterii autorizației.
(20) Procedura prin care se execută garanția și cea de
revocare sau de anulare a autorizației se stabilesc prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor
norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(21) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare
sau de anulare a autorizației de utilizator final, potrivit legislației
în vigoare.
(22) O nouă cerere de obținere a autorizației de utilizator final
va putea fi depusă după 6 luni de la data revocării sau anulării
autorizației și cu condiția plății obligațiilor fiscale rezultate din
aplicarea măsurii de revocare sau de anulare a autorizației.
(23) Atât în cazul autorizației de utilizator final, cât și al
declarației pe propria răspundere, autoritatea fiscală teritorială
atribuie și înscrie pe aceste documente codul operatorului
economic utilizator, cod similar codului de accize.
(24) Atunci când operatorii economici efectuează achiziții de
produse energetice de la antrepozite fiscale din alte state
membre, aceștia se vor autoriza ca operatori înregistrați sau
operatori neînregistrați, cărora li se va atribui cod de accize.
(25) Autoritățile fiscale teritoriale vor ține o evidență a
operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) și (8) prin înscrierea
acestora în registre speciale. De asemenea, vor asigura
publicarea pe pagina de web a autorității vamale a listei
cuprinzând acești operatori economici, listă care va fi actualizată
lunar până la data de 15 a fiecărei luni.
(26) În înțelesul prezentelor norme, prin costul unui produs
se înțelege suma tuturor achizițiilor de bunuri și servicii la care
se adaugă cheltuielile de personal și consumul de capital fix la
nivelul unei activități, așa cum este definită la pct. 51.4. Acest
cost este calculat ca un cost mediu pe unitate. În înțelesul
prezentelor norme, prin costul energiei electrice se înțelege
prețul efectiv de cumpărare al energiei electrice sau costul de
producție al energiei electrice, dacă este realizată în activitate.
(27) În înțelesul prezentelor norme, prin procese
mineralogice se înțelege procesele clasificate în nomenclatura
CAEN sub codul DI 26 «fabricarea altor produse din minerale
nemetalice», în conformitate cu Regulamentul Consiliului
nr. 3.037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică
a activităților economice în Comunitatea Europeană.
(28) În înțelesul prezentelor norme nu se consideră producție
de produse energetice operațiunile pe durata cărora sunt
obținute mici cantități de produse energetice.”
4. La punctul 6, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„6. (1) Prețurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru
țigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producție,
de antrepozitarul autorizat pentru depozitare care achiziționează
din teritoriul comunitar sau din import țigarete în vederea livrării
acestora pe piața internă, de operatorul înregistrat sau de
importatorul de astfel de produse și se notifică la Ministerul
Economiei și Finanțelor — direcția cu atribuții în elaborarea
legislației în domeniul accizelor.”
5. La punctul 7, după alineatul (13) se introduc trei noi
alineate, alineatele (14)—(16), cu următorul cuprins:
„(14) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de
produse energetice, inclusiv pentru producția de bio-ETBE (bio
etil terț butil eter), bio-TAEE (bio terț amil etil eter) și/sau alte
produse de aceeași natură realizate pe bază de bioetanol, pot
primi în regim suspensiv bioetanol pentru prelucrare în vederea
obținerii de bio-ETBE, bio-TAEE și/sau alte produse de aceeași

natură realizate pe bază de bioetanol ori în vederea amestecului
cu benzină.
(15) Bioetanolul reprezintă alcoolul etilic realizat în
antrepozitele fiscale de producție a alcoolului etilic, produs
destinat utilizării în producția de produse energetice.
(16) Pentru aplicarea prevederilor alin. (14) și (15), la
solicitarea antrepozitarului autorizat, autorizația de antrepozit
fiscal se va completa în mod corespunzător, după cum urmează:
a) pentru producția de alcool etilic, cu producție de bioetanol;
b) pentru producția de produse energetice, cu:
b1) producție de bio-ETBE, bio-TAEE și/sau alte produse de
aceeași natură realizate pe bază de bioetanol; și/sau
b2) depozitare de bioetanol denaturat sau nedenaturat în
vederea prelucrării sau a amestecului cu benzină.”
6. La punctul 8, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Cererea privind acordarea autorizației de antrepozit fiscal
trebuie să fie întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 6 și să fie însoțită de documentele specificate în această
anexă. În cazul activității de producție, cererea va fi însoțită și de
manualul de procedură, care va cuprinde fluxurile operaționale,
precum și randamentul utilajelor și instalațiilor.”
7. La punctul 91, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Locurile destinate producției de alcool etilic și distilate, ca
materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de
supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt
amplasate contoarele și rezervoarele de alcool și distilate,
precum și a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Stocarea
imaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pe
casete video sau în memoria sistemului, durata de stocare a
imaginilor înregistrate fiind de minimum 30 de zile. Sistemul de
supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în
perioadele de nefuncționare a antrepozitului, chiar și în condițiile
întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de
distribuție. Nu intră sub incidența acestor prevederi micile
distilerii.”
8. La punctul 91, după alineatul (10) se introduce un nou
alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:
„(101) Obligativitatea calibrării rezervoarelor plutitoare pentru
depozitarea produselor energetice intervine potrivit
reglementărilor specifice ale Biroului Român de Metrologie
Legală.”
9. La punctul 91, alineatul (14) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(14) Un antrepozit vamal în care sunt plasate produse
supuse accizelor armonizate, provenite din import, poate fi
autorizat și ca antrepozit fiscal, la cererea operatorului economic
importator, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 și
depusă la comisia instituită în cadrul autorității fiscale centrale.
În această situație nivelul garanției va fi actualizat cu garanția
aferentă produselor accizabile, stabilită potrivit procedurii de la
pct. 20.“
10. La punctul 10, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) În cazul antrepozitelor fiscale de producție, în baza
documentației depuse de antrepozitarul autorizat, în autorizația
aferentă antrepozitului fiscal vor fi înscrise atât materiile prime
accizabile care pot fi achiziționate în regim suspensiv, cât și
produsele finite ce se realizează în antrepozitul fiscal.”
11. La punctul 121, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Încetarea suspendării autorizației pentru un antrepozit
fiscal — cu excepția cazului prevăzut la alin. (4) — va fi dispusă
de comisia instituită în cadrul autorității fiscale centrale, în baza
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referatului emis în acest sens de Direcția tehnici de vămuire și
tarif vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.”
12. La punctul 123, alineatul (8) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(8) Autorizația de operator neînregistrat se emite pentru
fiecare operațiune de achiziționare de produse accizabile în
regim suspensiv, potrivit prevederilor alin. (1), inclusiv în situația
în care operațiunea de transport se realizează prin intermediul
mai multor mijloace de transport. Autoritatea fiscală emitentă
atribuie și înscrie în această autorizație un cod similar codului de
acciză.”
13. Punctul 181 se modifică și va avea următorul cuprins:
„181. (1) Pentru produsele supuse accizelor armonizate,
returnate în antrepozitele fiscale de producție în vederea
reciclării, recondiționării sau distrugerii, accizele plătite ca
urmare a eliberării în consum a acestor produse pot fi restituite
la cererea antrepozitarului autorizat care a eliberat pentru
consum produsele respective.
(2) Antrepozitarul autorizat care solicită restituirea accizei va
depune cererea de restituire la autoritatea fiscală teritorială unde
este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, înainte ca
produsele accizabile să fie returnate în antrepozitul fiscal de
producție.
(3) Cererea de restituire va fi însoțită de următoarele
documente, vizate de autoritatea vamală teritorială:
a) o notă justificativă privind cauzele și cantitățile de produse
accizabile care fac obiectul returului în antrepozitul fiscal de
producție;
b) documentele care justifică faptul că produsele respective
au fost realizate de antrepozitul fiscal de producție;
c) documentul care atestă că accizele au fost plătite de
antrepozitul fiscal care solicită restituirea accizelor.
(4) Autoritatea fiscală teritorială va analiza cererea și
documentația depusă de antrepozitul fiscal și va decide asupra
restituirii accizelor.
(5) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum în
România de un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un
operator neînregistrat și returnate antrepozitului fiscal din alt stat
membru, de unde au fost achiziționate, accizele pot fi restituite
la cererea acestuia, cerere care se va depune la autoritatea
fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite și
taxe, înainte ca produsele accizabile să fie returnate.
(6) În situația prevăzută la alin. (5) cererea de restituire va fi
însoțită de următoarele documente, vizate de autoritatea vamală
teritorială:
a) o notă justificativă privind cauzele și cantitățile de produse
accizabile care fac obiectul returului;
b) documentele care justifică faptul că produsele respective
au fost achiziționate de la antrepozitul fiscal din statul membru
în care urmează să fie returnate produsele;
c) documentul care atestă că accizele au fost plătite în
România.
(7) Pentru produsele accizabile provenite din operațiuni de
import, ce urmează a fi returnate furnizorului extern, operatorul
economic importator poate beneficia de restituirea accizelor, cu
îndeplinirea următoarelor cerințe:
a) să depună cererea de restituire la autoritatea fiscală
teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe,
înainte ca produsele accizabile să fie returnate furnizorului
extern;
b) cererea de restituire, vizată de autoritatea vamală
teritorială, să fie însoțită de:
1. o notă justificativă privind cauzele și cantitățile de produse
accizabile care fac obiectul returului;
2. documentul care atestă că accizele au fost plătite de
importator.
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(8) În cazul produselor supuse marcării prin banderole sau
timbre, operatorul economic care solicită restituirea accizelor
este obligat să întocmească un registru care să conțină
următoarele informații:
a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum
care fac obiectul restituirii accizelor;
b) data la care produsele au fost eliberate în consum;
c) seria și numărul de identificare ale banderolelor sau
timbrelor;
d) valoarea accizelor plătite pentru produsele eliberate în
consum;
e) metoda care urmează a fi aplicată produselor care fac
obiectul restituirii accizelor (reciclare, recondiționare, distrugere).
(9) Restituirea accizelor va fi efectuată potrivit prevederilor
Codului de procedură fiscală.
(10) Produsele supuse accizelor, eliberate pentru consum
sau importate în România, care fac obiectul returului către
furnizorul extern, atunci când urmează a fi distruse, pot fi supuse
operațiunii de distrugere în România.
(11) Responsabilitatea distrugerii o are antrepozitul fiscal,
operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat sau operatorul
economic importator care a eliberat produsele accizabile pentru
consum în România.
(12) Distrugerea produselor accizabile poate fi efectuată la
cererea operatorului economic, în baza aprobării date de direcția
de specialitate din cadrul Autorității Naționale a Vămilor cu
atribuții în domeniu ori de direcția județeană pentru accize și
operațiuni vamale sau a municipiului București.
(13) Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) un memoriu în care să se justifice cauzele și cantitățile de
produse accizabile care fac obiectul distrugerii;
b) documentele justificative care confirmă cauzele care
determină distrugerea produselor;
c) documentul care atestă că accizele au fost plătite de
operatorul economic care solicită restituirea accizelor.
(14) Pentru produsele accizabile marcate cu timbre sau
banderole, returnate în antrepozitul fiscal de producție din
România, în vederea reciclării sau recondiționării, dezlipirea
marcajelor se va efectua sub supraveghere fiscală și vor fi
consemnate într-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal
va însoți marcajele care vor fi expediate pentru distrugere
Companiei Naționale «Imprimeria Națională» — S.A.,
operațiunea de distrugere efectuându-se pe cheltuiala
antrepozitului fiscal.
(15) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau
banderole, înainte de returnarea produselor în antrepozitul fiscal
de producție din alt stat membru ori producătorului dintr-o țară
terță, se va efectua dezlipirea marcajelor sub supraveghere
fiscală și vor fi consemnate într-un proces-verbal. O copie a
procesului-verbal va însoți marcajele care vor fi expediate pentru
distrugere Companiei Naționale «Imprimeria Națională» — S.A.,
operațiunea de distrugere efectuându-se pe cheltuiala
operatorului economic care returnează marcajele.
(16) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1), (5) și (7)
produsele supuse accizelor care au fost eliberate pentru
consum cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii.”
14. La punctul 184, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„184. (1) Comerciantul expeditor care dorește să solicite
restituirea accizelor pentru produsele ce urmează a fi expediate
pentru consum într-un alt stat membru trebuie să depună la
autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de
impozite și taxe, înainte de expedierea produselor, o cerere de
restituire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, și să facă
dovada că pentru acele produse accizele au fost plătite.
(2) După recepția produselor de către destinatar și plata
accizei în statul membru de destinație, comerciantul expeditor
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va depune la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat
ca plătitor de impozite și taxe, în vederea restituirii accizelor,
documentele prevăzute la art. 1926 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal.”
15. La punctul 20, după alineatul (15) se introduce un
nou alineat, alineatul (151), cu următorul cuprins:
„(151) Garanția poate fi executată atunci când se constată
că antrepozitarul autorizat sau operatorul înregistrat nu și-a
respectat obligațiile legale privind plata accizei. Executarea
garanției atrage suspendarea autorizației până la momentul
reîntregirii acesteia. Procedura prin care se execută garanția și
cea de suspendare a autorizației pentru neplata accizei se
stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
16. La punctul 20, după alineatul (18) se introduce un
nou alineat, alineatul (181), cu următorul cuprins:
„(181) Pentru actualizarea garanției prevăzute la alin. (18) se
utilizează cursul de schimb leu/euro valabil pentru calculul
accizelor la momentul efectuării actualizării.”
17. La punctul 21, după subpunctul 21.4 se introduce un
nou subpunct, subpunctul 21.5, cu următorul cuprins:
„21.5. Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 199 alin. (1)
lit. d) din Codul fiscal, precum și scutirea de la plata accizelor în
cazul carburanților achiziționați prin stațiile de distribuție, pentru
care solicitantul beneficiază și de scutire de taxă pe valoarea
adăugată, se acordă potrivit procedurii prevăzute pentru scutirea
de taxă pe valoarea adăugată.”
18. La punctul 22, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Operatorii economici utilizatori de alcool parțial
denaturat, care au primit avizul laboratorului vamal pentru
utilizarea unei substanțe de denaturare a alcoolului etilic, alta
decât cele prevăzute la alin. (3), pot efectua achiziții de alcool
etilic astfel denaturat și de la antrepozite fiscale din alte state
membre.”
19. La punctul 22, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Denaturarea alcoolului etilic se realizează numai în
antrepozite fiscale, sub supravegherea autorității fiscale.”
20. La punctul 22, alineatul (13) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(13) Scutirea se acordă direct:
a) în situațiile prevăzute la art. 200 alin. (1) lit. d), f) și g) din
Codul fiscal;
b) în situațiile prevăzute la art. 200 alin. (1) lit. a), b), c) și e)
din Codul fiscal, pentru antrepozitarii autorizați care
funcționează în sistem integrat. Prin sistem integrat se înțelege
utilizarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice de către
antrepozitar, pentru realizarea de produse finite destinate a fi
consumate ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări.”
21. La punctul 22, alineatul (15) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(15) Autorizația de utilizator final se emite de către
autoritatea fiscală teritorială în a cărei rază își are sediul
solicitantul. Autoritatea fiscală atribuie și înscrie în autorizație
codul operatorului economic utilizator, cod similar codului de
acciză.”
22. La punctul 22, alineatul (18) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(18) Autorizația de utilizator final se eliberează la cererea
scrisă a beneficiarului. Cererea va fi întocmită conform
modelului prevăzut în anexa nr. 30.”

23. La punctul 22, alineatul (24) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(24) În cazul scutirilor directe, dacă în termen de 45 de zile
lucrătoare de la expedierea produsului antrepozitul fiscal
expeditor nu primește copia documentului administrativ de
însoțire certificat, va înștiința despre acest fapt autoritatea fiscală
emitentă a autorizației, în termen de 5 zile. Autoritatea fiscală
emitentă va verifica în următoarele 3 zile realitatea informației și,
în cazul în care aceasta se va dovedi reală, va analiza motivele
care au generat acest fapt și va decide asupra obligației de plată
a accizelor, după caz.”
24. La punctul 22, după alineatul (26) se introduce un
nou alineat, alineatul (261), cu următorul cuprins:
„(261) Autoritatea fiscală teritorială emitentă poate anula
autorizația de utilizator final în următoarele situații:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie
contravenții la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonanței
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
b) operatorul economic nu a justificat legal destinația
cantității de alcool și produse alcoolice achiziționate;
c) operatorul economic a utilizat alcoolul sau produsul
alcoolic achiziționat altfel decât în scopul pentru care a obținut
autorizație de utilizator final.”
25. La punctul 22, alineatul (28) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(28) Neprezentarea în termen a situației prevăzute la
alin. (27) atrage revocarea autorizației de utilizator final și odată
cu aceasta plata accizelor aferente atât cantităților achiziționate
și/sau utilizate în perioada de raportare, cât și cantităților aflate
în stoc la data la care decizia de revocare produce efecte.”
26. La punctul 22, după alineatul 30 se introduc trei noi
alineate, alineatele (301)—(303), cu următorul cuprins:
„(301) Decizia de revocare a autorizației de utilizator final se
comunică deținătorului și produce efecte de la data comunicării
sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.
(302) Operatorul economic poate contesta decizia de
revocare sau de anulare a autorizației de utilizator final, potrivit
legislației în vigoare.
(303) O nouă cerere de obținere a autorizației de utilizator
final va putea fi depusă după 6 luni de la data revocării sau
anulării autorizației și cu condiția plății obligațiilor fiscale
rezultate din aplicarea măsurii de revocare sau de anulare a
autorizației.”
27. La punctul 22, alineatul (32) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(32) Autorizația de utilizator final are valabilitate 12 luni
consecutive de la data emiterii.”
28. La subpunctul 23.1, după alineatul (3) se introduce
un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Intră sub incidența prevederilor alin. (2) lit. b) și livrările
de produse energetice destinate a fi utilizate drept combustibil
pentru motor de către aeronavele aflate sub pavilionul altor state
membre, pentru altfel de zboruri decât cele turistice în scop
privat, fără a fi necesară prezentarea de certificate eliberate de
autoritățile aeronautice civile din statele respective.”
29. La subpunctul 23.1, după alineatul (5) se introduce
un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Deplasarea produselor energetice destinate utilizării
drept combustibil pentru motor pentru aeronave, aflate pe alte
aeroporturi decât cele situate în apropierea antrepozitului fiscal
care asigură alimentarea aeronavelor, trebuie să fie însoțită de
documentul administrativ de însoțire. La rubrica «Primitor» se
vor completa tot datele expeditorului. La destinație, documentul
administrativ de însoțire va fi certificat în mod corespunzător de
autoritatea fiscală în a cărei rază teritorială este situat aeroportul
pe care se efectuează operațiunea de alimentare a aeronavei.”
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30. La subpunctul 23.1, după alineatul (15) se introduc
două noi alineate, alineatele (16) și (17), cu următorul
cuprins:
„(16) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 201
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se acordă și în cazul în care:
a) combustibilul pentru aviație este livrat de un antrepozit
fiscal în scopul alimentării aeronavelor prin intermediul unui
antrepozit fiscal autorizat pentru depozitare de produse
energetice, care alimentează efectiv aeronavele. În această
situație, deplasarea combustibilului pentru aviație de la
antrepozitul fiscal de depozitare către aeronave va fi însoțită de
avizul de însoțire. Dovada care stă la baza acordării scutirii
pentru cantitatea cu care a fost alimentată aeronava o reprezintă
certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de
reprezentantul companiei aeriene a cărei aeronavă a fost
alimentată. Certificatul de livrare se întocmește de antrepozitul
fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei, un exemplar al
acestui certificat urmând a fi transmis și antrepozitului fiscal în
numele căruia se întocmește factura către aeronave.
Antrepozitul fiscal în numele căruia se emit facturile către
aeronave va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 21.
Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va întocmi
jurnalul prevăzut în anexa nr. 22, o copie a acestui jurnal fiind
transmisă primului antrepozit fiscal;
b) combustibilul pentru aviație este facturat de un antrepozit
fiscal de produse energetice către un intermediar care
administrează contracte cu companii aeriene și care emite, la
rândul lui, facturi către acestea, după alimentarea aeronavelor
în aceleași condiții cu cele prevăzute la lit. a), fără a avea loc un
transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal către
intermediar. Deplasarea combustibilului pentru aviație de la
antrepozitul fiscal de depozitare către aeronave va fi însoțită de
avizul de însoțire. Dovada care stă la baza acordării scutirii
pentru cantitatea cu care a fost alimentată aeronava o reprezintă
certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de
reprezentantul companiei aeriene a cărei aeronavă a fost
alimentată. Certificatul de livrare se întocmește de către
antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul
antrepozit fiscal va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 21.
Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va întocmi
jurnalul prevăzut în anexa nr. 22.
(17) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din Ordonanța
Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile
navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, instalațiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau fără
propulsie, sunt considerate nave.”
31. La subpunctul 23.2, alineatul (17) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„(17) Neprezentarea în termen a situației prevăzute la
alin. (16) atrage revocarea autorizației de utilizator final și odată
cu aceasta plata accizelor aferente atât cantităților achiziționate
și/sau utilizate în perioada de raportare, cât și cantităților aflate
în stoc la data la care decizia de revocare produce efecte.”
32. La subpunctul 23.3, alineatul (6) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„(6) Autorizațiile de utilizator final se emit de autoritatea
fiscală teritorială și au o valabilitate de 12 luni consecutive de la
data emiterii. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 20.”
33. La subpunctul 23.3, alineatul (11) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„(11) Neprezentarea în termen a situației prevăzute la
alin. (10) atrage revocarea autorizației de utilizator final și odată
cu aceasta plata accizelor aferente atât cantităților achiziționate
și/sau utilizate în perioada de raportare, cât și cantităților aflate
în stoc la data la care decizia de revocare produce efecte.”
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34. La subpunctul 23.7, după alineatul (2) se introduce
un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Autorizațiile de utilizator final se emit de autoritatea
fiscală teritorială și au o valabilitate de 12 luni consecutive de la
data emiterii. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 20.”
35. La subpunctul 23.7, alineatul (15) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„(15) Neprezentarea în termen a situației prevăzute la
alin. (14) atrage revocarea autorizației de utilizator final și odată
cu aceasta plata accizelor aferente atât cantităților achiziționate
și/sau utilizate în perioada de raportare, cât și cantităților aflate
în stoc la data la care decizia de revocare produce efecte.”
36. Subpunctul 23.8 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„23.8. (1) În situația prevăzută la art. 201 alin. (1) lit. l) din
Codul fiscal, atunci când produsele energetice utilizate drept
combustibil pentru încălzire sunt produse în totalitate din
biomase, denumite în continuare biocombustibili, scutirea este
totală.
(2) În situația prevăzută la art. 201 alin. (1) lit. l) din Codul
fiscal, atunci când produsele energetice utilizate drept
combustibil pentru motor sunt produse în totalitate din biomase,
denumite în continuare biocarburanți, scutirea este totală.
(3) Prin biomasă se înțelege fracțiunea biodegradabilă a
produselor, deșeurilor și reziduurilor provenite din agricultură —
inclusiv substanțe vegetale și animale —, silvicultură și
industriile conexe, precum și fracțiunea biodegradabilă a
deșeurilor industriale și urbane.
(4) Atunci când produsele energetice utilizate drept
combustibil pentru încălzire conțin un procent de minimum 5%
în volum produse obținute din biomasă, se practică o acciză
redusă. Acciza redusă care se va aplica amestecului va
reprezenta acciza aferentă combustibilului pentru încălzire
echivalent al amestecului, diminuat cu 5%.
(5) Pentru produsele energetice care conțin un procent de
minimum 4% în volum produse obținute din biomasă, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind
promovarea utilizării biocarburanților și a altor carburanți
regenerabili pentru transport, cu modificările și completările
ulterioare, se practică o acciză redusă. Acciza redusă care se va
aplica amestecului va reprezenta acciza aferentă combustibilului
pentru motor echivalent al amestecului, diminuat cu 4%.
(6) Amestecul în vrac dintre biocarburanți și carburanții
tradiționali, în conformitate cu legislația specifică, se poate
realiza în regim suspensiv numai în antrepozite fiscale, sub
supraveghere fiscală.
(7) Amestecul în vrac dintre biocombustibili și combustibilii
tradiționali se poate realiza în regim suspensiv numai în
antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală.
(8) Prin derogare de la prevederile pct. 2 alin. (1),
operațiunea exclusivă de amestec în vrac între biocarburanți și
carburanții tradiționali și între biocombustibili și combustibilii
tradiționali se poate realiza în regim suspensiv numai în
antrepozite fiscale de depozitare, sub supraveghere fiscală.
(9) Atunci când stațiile de distribuție comercializează produse
energetice utilizate drept carburant, realizate în totalitate din
biomasă, acestea trebuie să se asigure că sunt respectate
condițiile prevăzute la art. 1754 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.
Stațiile de distribuție vor afișa în acest sens avertismente în
atenția clienților.”
37. Punctul 23.11 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„23.11. (1) În toate situațiile de acordare a scutirii directe,
autorizația de utilizator final se eliberează la cererea scrisă a
beneficiarului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 30.
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(2) În toate situațiile în care se acordă autorizație de utilizator
final, autoritatea fiscală teritorială emitentă poate anula
autorizația de utilizator final în următoarele cazuri:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie
contravenții la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonanței
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
b) operatorul economic nu a justificat legal destinația
cantității de produse energetice achiziționate;
c) operatorul economic a utilizat produsul energetic
achiziționat altfel decât în scopul pentru care a obținut
autorizație de utilizator final.
(3) Decizia de anulare a autorizației de utilizator final se
comunică deținătorului și produce efecte începând cu data
emiterii autorizației.
(4) În toate situațiile în care se emite decizie de revocare,
aceasta se comunică deținătorului și produce efecte de la data
comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în decizie.
(5) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare
sau de anulare a autorizației de utilizator final, potrivit legislației
în vigoare.
(6) O nouă cerere de obținere a autorizației de utilizator final
va putea fi depusă după 6 luni de la data revocării sau anulării
autorizației și cu condiția plății obligațiilor fiscale rezultate din
aplicarea măsurii de revocare sau de anulare a autorizației.
(7) Autoritatea fiscală atribuie și înscrie în autorizația de
utilizator final codul operatorului economic utilizator, cod similar
codului de acciză.
(8) Autoritățile fiscale teritoriale vor ține o evidență strictă a
acestor operatori economici prin înscrierea în registrele speciale
a autorizațiilor de utilizator final eliberate în domeniul produselor
energetice. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina de
web a autorității vamale a listei cuprinzând acești operatori
economici, listă care va fi actualizată lunar până la data de 15 a
fiecărei luni.
(9) Cantitatea de produse accizabile înscrisă într-o
autorizație de utilizator final de produse energetice poate fi
suplimentată în situații bine justificate în cadrul aceleiași
perioade de valabilitate a autorizației.”
38. La punctele 22 și 23, expresia cerere de scutire de
accize se înlocuiește cu expresia cerere de restituire de
accize.
39. La punctul 26, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
„(61) În situația în care dimensiunea sistemului de închidere
a buteliilor, cutiilor tetra pak sau tetra brik nu permite aplicarea
banderolelor în formă de «U», acestea se vor aplica în formă de
«L», astfel încât prin deschiderea buteliilor sau a cutiilor să se
asigure distrugerea banderolelor.”
40. La punctul 28, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„28. (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul
autorizat pentru producție sau depozitare, operatorul înregistrat,
operatorul neînregistrat și importatorul autorizat depun nota de
comandă la direcția de specialitate cu atribuții în domeniu din
cadrul Autorității Naționale a Vămilor sau la direcțiile județene
pentru accize și operațiuni vamale ori a municipiului București.”
41. La punctul 28 alineatul (3), litera c) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„c) garanția stabilită la autorizare, în cazul băuturilor alcoolice
supuse marcării, care trebuie să acopere valoarea accizelor
aferente cantităților de produse pentru care s-au comandat
banderole. Pentru antrepozitarul autorizat și operatorul
înregistrat, nivelul garanției stabilite la autorizare este cel
determinat potrivit pct. 20 alin. (8), (11) și (12), iar pentru
importatorul autorizat, nivelul garanției stabilite la autorizare este
cel determinat potrivit pct. 27 alin. (21). Valoarea accizelor care
trebuie să fie acoperită de garanție reprezintă valoarea accizelor
care se fac venit la bugetul de stat, determinată potrivit

prevederilor pct. 1 alin. (4). Atunci când valoarea acestor accize
depășește garanția stabilită la autorizare, nota de comandă
poate fi aprobată integral numai cu condiția constituirii de către
solicitantul banderolelor a unei garanții suplimentare care să
acopere diferența de accize. În cazul antrepozitarilor autorizați
cărora li s-a acordat reducerea nivelului garanției potrivit pct. 20,
aceeași cotă de reducere se va aplica și asupra diferenței de
accize pentru care trebuie constituită garanție suplimentară.”
42. La punctul 28, după alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
„(81) În sensul prevederilor alin. (8), prin utilizarea marcajelor
se înțelege aplicarea efectivă a acestora pe ambalajul
produsului accizabil. În cazul importatorilor de produse
accizabile, dovada marcajelor utilizate este reprezentată de o
scrisoare de confirmare din partea producătorului extern
transmisă importatorului, care va fi anexată semestrial la situația
privind evidența marcajelor achiziționate, utilizate și returnate,
fără ca termenul de restituire a marcajelor neutilizate să
depășească 12 luni consecutive.”
43. După punctul 301 se introduce un nou punct, punctul 301.1,
cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Nivelul și calculul accizei
Art. 208
[...]
(7) În cazul produselor prevăzute la alin. (2), (3) și (5),
accizele preced taxa pe valoarea adăugată și se calculează
o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute
de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintă:
a) pentru produsele provenite din producția internă —
prețul de livrare al producătorului, mai puțin acciza;
b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar —
prețurile de achiziție;
c) pentru produsele provenite din afara teritoriului
comunitar — valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care
se adaugă taxele vamale și alte taxe speciale, după caz.
Norme metodologice:
301.1. (1) Pentru produsele din producția internă, baza de
impozitare este reprezentată de prețul de livrare, respectiv prețul
de vânzare al produselor practicat de producător, mai puțin
acciza.
(2) În cazul produselor supuse accizelor nearmonizate pentru
care acciza este stabilită în cotă procentuală, provenite din
achiziții intracomunitare, transformarea în lei a prețurilor de
achiziție exprimate în diverse valute — ca bază de impozitare
pentru accize — se efectuează la cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Națională a României, utilizat la
înregistrarea în contabilitate, și anume cursul de schimb valabil
la data recepției produselor achiziționate.”
44. La punctul 302, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„302. (1) Operatorul economic — persoană fizică sau juridică
autorizată —, în exercitarea activității acestuia, poate achiziționa
din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse
accizelor de natura celor prevăzute la art. 207 din Codul fiscal,
cu condiția deținerii unei autorizații pentru achiziții
intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea
fiscală teritorială.”
45. La punctul 31, după alineatul (12) se introduc șapte
noi alineate, alineatele (13)—(19), cu următorul cuprins:
„(13) Produsele supuse accizelor nearmonizate prevăzute la
art. 207 lit. d)—j) din Codul fiscal, provenite din producție internă,
livrate direct de către producător în alt stat membru, nu intră sub
incidența accizelor.
(14) Operatorii economici care achiziționează direct de la
producător produse supuse accizelor nearmonizate prevăzute la
art. 207 lit. d)—j) din Codul fiscal, provenite din producție internă
și care sunt ulterior exportate sau livrate în alt stat membru, fără
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a suporta vreo modificare, pot beneficia la cerere de restituirea
accizelor.
(15) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală la
care solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, în
intervalul de până la 3 luni de la data efectuării livrării către un
alt stat membru sau a operațiunii de export către o țară terță.
(16) Cererea prevăzută la alin. (15) va conține obligatoriu
informații privind cantitatea produselor expediate, statul membru
de destinație sau țara terță, valoarea totală a facturii și
fundamentarea sumelor reprezentând accizele de restituit.
(17) În cazul exportului, odată cu cererea de restituire
solicitantul trebuie să depună:
a) copia documentului care atestă achiziția produsului de la
producător;
b) unul dintre următoarele documente:
1. declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de
ieșire din teritoriul comunitar, și/sau, după caz, să fie certificat
liberul de vamă acordat de autoritatea vamală;
2. documentul de însoțire de export (EAD), certificat de biroul
vamal de ieșire din teritoriul comunitar, și/sau, după caz, să fie
certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală;
3. confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar,
transmisă de biroul vamal de ieșire.
(18) În cazul livrării către alt stat membru, odată cu cererea
de restituire solicitantul trebuie să depună:
a) copia documentului care atestă achiziția de la producător;
b) copia facturii către cumpărătorul din statul membru de
destinație.
(19) În toate situațiile de restituire prevăzute la acest punct,
nedepunerea cererii în termenul legal atrage pierderea dreptului
de a beneficia de restituire.”
46. La punctul 33, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Nu intră sub incidența obligației prevăzute la art. 219
alin. (2) din Codul fiscal operatorii economici care importă sau
care achiziționează din alte state membre produse supuse
accizelor, pentru care exigibilitatea accizelor a intervenit la
momentul întocmirii formalităților vamale de import și, respectiv,
la momentul recepției produselor, iar accizele au fost plătite
conform termenelor legale.”
47. La punctul 36, alineatul (2) se abrogă.
48. După punctul 66 se introduc patru noi puncte,
punctele 67—70, cu următorul cuprins:
„67. (1) Antrepozitarii autorizați pentru producția de produse
accizabile din grupele prevăzute la art. 169—173 din Codul
fiscal, care dețin autorizații valabile, eliberate înainte de
1 ianuarie 2008, și care nu s-au încadrat în prevederile pct. 66,
au obligația de a depune la Autoritatea Națională a Vămilor,
până la data de 31 ianuarie 2009 inclusiv, în vederea obținerii
clasificării tarifare, următoarele documente:
a) lista tipurilor de produse finite realizate în antrepozitul
fiscal;
b) specificația tehnică sau alte documente certificate pentru
conformitate, din care să rezulte compoziția cantitativă pentru
fiecare produs, lista cantitativă completă a materiilor prime
utilizate, natura și compoziția fiecărei materii prime, procesul
tehnologic de fabricație a produsului;

c) certificate de analiză emise conform prevederilor legale în
vigoare, care să conțină determinările necesare stabilirii
clasificării tarifare, sau, până la obținerea acestor certificate de
analiză, dovada solicitării analizelor de laborator asupra probelor
de produse.
(2) Antrepozitarii autorizați au obligația de a depune
rezultatele analizelor de laborator la Autoritatea Națională a
Vămilor, în termen de 15 zile de la data primirii acestora.
(3) Antrepozitarii autorizați care nu respectă termenele
prevăzute la alin. (1) și (2) se sancționează cu revocarea
autorizației, în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) lit. l)
și art. 185 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.
(4) Autoritățile vamale teritoriale vor verifica informațiile
privind încadrarea tarifară și nivelul accizelor corespunzător
produselor accizabile rezultate, în baza analizelor de laborator,
comparativ cu informațiile înscrise în autorizația de antrepozit
fiscal.
(5) Atunci când în urma verificării rezultă o altă încadrare
tarifară și/sau un alt nivel de acciză, autoritatea vamală va
înștiința Comisia de autorizare pentru modificarea
corespunzătoare a elementelor din autorizația de antrepozit
fiscal, respectiv cea de antrepozitar autorizat.
68. Autorizațiile de utilizator final emise potrivit prevederilor
pct. 23.3, cu valabilitate de 3 ani, vor fi prezentate autorității
fiscale emitente în vederea preschimbării până la data de
31 martie 2009. După această dată, autorizațiile respective își
pierd valabilitatea.
69. Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator
final potrivit prevederilor pct. 51.3 sunt obligați să constituie
garanția aferentă cantității de produse accizabile rămase de
achiziționat sau de utilizat din cantitatea aprobată, în termen de
60 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
70. (1) Antrepozitarii autorizați care dețin autorizații valabile
au obligația ca până la data de 31 martie 2009 să actualizeze
documentația potrivit prevederilor pct. 8 alin. (3), după caz.
(2) Toți antrepozitarii autorizați pentru producție de produse
accizabile, care dețin autorizații valabile, au obligația de a
prezenta aceste autorizații la autoritatea competentă privind
emiterea lor, până la 31 martie 2009, în vederea completării
autorizațiilor cu materiile prime accizabile care se achiziționează
în regim suspensiv și sunt necesare desfășurării activității de
producție de produse accizabile, după caz.
(3) Antrepozitarii autorizați care nu respectă termenul
prevăzut la alin. (1) și (2) se sancționează cu revocarea
autorizației, în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) lit. l)
și art. 185 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.”
49. Anexa nr. 20 la normele metodologice de aplicare a
titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
50. După anexa nr. 29 la normele metodologice de
aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă
anexă, anexa nr. 30, al cărei conținut este prevăzut în anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 4 decembrie 2008.
Nr. 1.618.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 20 la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Autoritatea fiscală competentă
.............................................
A U T O R I Z A Ț I E D E U T I L I Z AT O R F I N A L

Nr. .................. din data .............
Cod de accize utilizator final ............................
........................................................................................, cu sediul în ..............................., str. ...................... nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., cod poștal ...................., județul ........................................., telefon/fax .........................., înregistrată la registrul
comerțului cu nr. .........................., având codul de identificare fiscală .................................., se autorizează ca utilizator final de
produse accizabile pentru punctul de lucru având cod de accize ............................, situat în ................................, str. ......................
nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., cod poștal .................................., județul ........................................, telefon/fax .......................... .
Această autorizație permite achiziționarea în regim de scutire directă/exceptare de la plata accizelor, în scopul prevăzut
de Codul fiscal la art. .... alin. .... lit. ...., a următoarelor produse:
— denumire produs, cod NC și cantitate ..................................................;
— denumire produs, cod NC și cantitate ..................................................;
— denumire produs, cod NC și cantitate ................................................. .
Nivelul garanției
Autorizația este valabilă începând cu data de ......................................... .
Conducătorul autorității fiscale,
.................................
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 30 la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

CERERE

pentru acordarea autorizației de utilizator final

1. Denumirea operatorului economic

2. Adresă/Număr de identificare TVA

Județul .................................. Sectorul .............
Localitatea ........................................................
Strada ................................................. Nr. .......
Bloc ................. Scara........ Etaj ........ Ap. .......
Cod poștal ........................................................
Număr de identificare TVA ................................

3. Telefon
4. Fax
5. Adresa de e-mail
6. Codul de identificare fiscală
7. Numele, numărul de telefon, codul numeric personal al
reprezentantului legal
8. Codul CAEN și denumirea activității economice în care se
utilizează produse accizabile
9. Numele, adresa și codul de identificare fiscală al
persoanelor afiliate cu operatorul economic
10. Locul primirii produselor accizabile

11. Capacitatea de depozitare

Județul ............................... Sectorul .............
Localitatea ...................................................
Strada .............................................. Nr. .......
Bloc ................. Scara ........ Etaj ........ Ap. .......
Cod poștal .......................
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12. Tipul de produse accizabile solicitate în regim de scutire directă/exceptare de la plata accizelor și cantitatea anuală
estimată1)
Denumire
comercială

Cod

NC2)

Cantitatea
anuală
estimată

UM

Baza legală care justifică
solicitarea autorizării
(art. ..., alin. ..., lit. ... din Codul fiscal)

Destinația produsului

Producție

Consum
propriu

Comercializare
către utilizator
final

13. Produse ce urmează a fi obținute
Destinația produsului obținut

Nr.
crt.

Tip produs

Cod NC
Comercializare

14. Sunteți titularul unei alte autorizații eliberate de autoritatea fiscală
competentă:
Da


Tip autorizație3)

Consum propriu

Număr/dată

Validă/invalidă

Nu


15. Documente de anexat:
— certificatul constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte: capitalul social, asociații, obiectul de
activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează a se realiza recepția, producția și comercializarea produselor,
precum și copie după certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare, după caz;
— certificatul de atestare fiscală;
— cazierul fiscal al solicitantului;
— cazierul judiciar al administratorului;
— copii ale documentelor care atestă forma de deținere a terenurilor și clădirilor (proprietate, închiriere sau contract de leasing);
— copii ale licențelor, autorizațiilor sau avizelor cu privire la desfășurarea activității, după caz;
— fundamentarea cantității pentru fiecare produs în parte, identificat prin codul NC, ce urmează a fi achiziționat în regim de
scutire directă/exceptare de la plata accizelor la nivelul unui an.
Data ................................
Numele și prenumele administratorului ..........................................................
Semnătura și ștampila .....................................................
Cunoscând dispozițiile art. 292 privind falsul în declarații, din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular,
precum și în documentele anexate sunt corecte și complete.

1)

Prin cantitatea anuală estimată se înțelege cantitatea necesară pentru 12 luni consecutive.

2)

Codul NC va fi completat în mod obligatoriu la nivel de 8 cifre.

3)

Rubrica Tip autorizație se va completa cu toate tipurile de autorizații emise anterior sau în derulare.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Modernizare DN 52, Alexandria — Turnu Măgurele, km 1+350 — km 44+600, km 49+194 — km 52+649”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a
Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Modernizare DN 52, Alexandria —
Turnu Măgurele, km 1+350 — km 44+600, km 49+194 —
km 52+649”, județul Teleorman, prevăzuți în anexa*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.699.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN15 km 69+500 — km 109+940
Târgu Mureș—Reghin și DN 15A km 0+000 — km 46+597 Reghin—Sărățel”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația
Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Programul VI de reabilitare a drumurilor,
lot E reabilitare DN15 km 69+500 — km 109+940 Târgu
Mureș—Reghin și DN 15A km 0+000 — km 46+597 Reghin—
Sărățel”, județele Mureș și Bistrița Năsăud, prevăzuți în anexa*)
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană
de Investiții, asigurat conform prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările ulterioare, și de la bugetul de stat, prin bugetul
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Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu
această destinație, conform programelor de investiții publice
aprobate potrivit legii.
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Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.705.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000 — km 51+100
și km 57+500 — km 89+400, Sibiu—Mediaș—Sighișoara”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația
Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Programul VI de reabilitare a drumurilor,
lot E reabilitare DN14, km 0+000 — km 51+100 și km 57+500 —
km 89+400, Sibiu — Mediaș — Sighișoara”, județele Sibiu și
Mureș, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de
Investiții, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările
ulterioare, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.706.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 865/22.XII.2008

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor
Văzând Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice nr. E.N. 12.412 din 2 decembrie 2008,
având în vedere dispozițiile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Ghidul privind buna practică de
distribuție angro a medicamentelor, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 892/2006 pentru
aprobarea Regulilor de bună practică de distribuție angro a

medicamentelor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006.
Art. 3. — Prezentul ordin se duce la îndeplinire de Agenția
Națională a Medicamentului și se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
București, 2 decembrie 2008.
Nr. 1.963.
ANEXĂ

GHID
privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor
CAPITOLUL I
Art. 1. — Prezentul ghid reprezintă traducerea și adaptarea
Ghidului privind buna practică de distribuție (94/C63/03),
elaborat de Comisia Europeană în baza prevederilor art. 10 din
Directiva Consiliului Comunităților Europene 92/25/CEE din
31 martie 1992 privind distribuția angro a medicamentelor de uz
uman, completat cu prevederile Ghidului privind buna practică
de distribuție pentru produse farmaceutice (WHO Technical
Report Series nr. 937, 2006), elaborat de Organizația Mondială
a Sănătății. Prezentul ghid nu se referă la relațiile comerciale
dintre părțile implicate în distribuția medicamentelor de uz uman,
nici la aspecte privind protecția muncii.
CAPITOLUL II
Principii
Art. 2. — (1) Industria farmaceutică aplică un sistem avansat
de asigurare a calității și își realizează obiectivele referitoare la
calitatea farmaceutică prin respectarea Ghidului privind buna
practică de fabricație a medicamentelor, în vederea autorizării
ulterioare de punere pe piață a medicamentelor de uz uman;
această politică oferă siguranța faptului că medicamentele
eliberate pentru distribuție sunt de calitate corespunzătoare.
(2) Nivelul de calitate atins trebuie menținut în toată rețeaua
de distribuție, astfel încât medicamentele autorizate de punere
pe piață să ajungă în farmacii fără a-și modifica proprietățile.
(3) Conceptul de management al calității în industria
farmaceutică este descris în cap. I al Ghidului privind buna
practică de fabricație a medicamentelor, aprobat prin Hotărârea
Consiliului științific al Agenției Naționale a Medicamentului
(ANM) nr. 38/2006, și se aplică și pentru distribuția
medicamentelor de uz uman.
(4) Pentru a menține calitatea produselor și a serviciilor
oferite de distribuitorii angro, titlul XVII „Medicamentul” din

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare,
prevede faptul că distribuitorii angro de medicamente trebuie să
respecte, suplimentar, și Ghidul privind buna practică de
distribuție publicat de Comisia Europeană.
(5) Sistemul calității aplicat de distribuitorii angro de
medicamente trebuie să asigure faptul că medicamentele
furnizate sunt autorizate de punere pe piață, conform legislației
în vigoare, că se evită contaminarea cu alte produse, că rotația
stocurilor depozitate se realizează adecvat și că medicamentele
sunt depozitate în zone sigure și protejate corespunzător.
(6) Suplimentar, sistemul calității trebuie să asigure că
medicamente de calitate corespunzătoare sunt livrate corect la
destinatar, într-o perioadă de timp convenabilă; trebuie să existe
un sistem de urmărire care să permită detectarea oricărui
medicament neconform și, de asemenea, să existe o procedură
eficientă de retragere.
CAPITOLUL III
Definiții
Art. 3. — În sensul prezentului ghid, termenii și noțiunile
folosite au semnificațiile de mai jos (în alt context, aceștia pot
avea semnificații diferite):
1. agent de intermediere — persoana fizică sau juridică ale
cărei activități includ încheierea unui contract cu o altă persoană
fizică sau juridică, pentru care agentul de intermediere primește
un comision pentru orice serviciu furnizat persoanei sau
companiei, calculat ca procent din tranzacția încheiată între
companie și partener; în mod normal, agentul de intermediere
nu preia controlul fizic al medicamentelor;
2. asigurarea calității — ansamblul de măsuri care urmăresc
obținerea de produse a căror calitate trebuie să corespundă
scopului pentru care au fost concepute;
3. auditare — activitatea independentă și obiectivă menită
să adauge valoare activităților unei organizații și să le
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îmbunătățească, prin ajutorul oferit acesteia pentru a-și atinge
obiectivele, folosind un mod disciplinat și sistematic de evaluare
și îmbunătățire a eficacității proceselor de management al
riscului, control și conducere;
4. bună practică de distribuție (BPD) — acea parte a
sistemului de asigurare a calității care garantează că
medicamentele își păstrează calitatea pe tot parcursul lanțului
de distribuție până la utilizatorul final și că se iau toate măsurile
care să împiedice pătrunderea în sistem a unor medicamente
contrafăcute, neautorizate sau introduse ilegal;
5. carantină — statutul materiilor prime sau materialelor de
ambalare, produselor intermediare, vrac ori finite, separate fizic
sau prin alte mijloace eficiente, în așteptarea unei decizii asupra
eliberării ori respingerii lor;
6. container — articolul folosit la ambalarea unui
medicament; containerele includ recipientele de ambalare
primară, secundară și containerele de transport; recipientele de
ambalare primară sunt cele care vin în contact direct cu
produsul;
7. contaminare — introducerea nedorită a impurităților de
natură chimică sau microbiologică sau a unor materiale străine
într-o materie primă, într-un produs intermediar ori finit, în timpul
manipulării, fabricației, prelevării, ambalării sau reambalării,
depozitării ori transportului;
8. contaminare încrucișată — contaminarea unui material
sau produs cu un alt material sau un alt produs;
9. contract — actul cu valoare juridică obligatorie încheiat
între părți pentru furnizarea unor produse sau prestarea unor
servicii la un anumit preț, care este specificat;
10. controlul calității — garanția că sunt luate toate măsurile,
inclusiv întocmirea de specificații, prelevarea probelor, testare
și eliberarea certificatului de calitate, care asigură că materiile
prime, produsele intermediare, materialele de ambalare și
produsele finite sunt conforme cu specificația stabilită în ceea
ce privește identitatea, concentrația, puritatea, durata de
valabilitate, condițiile de depozitare etc.;
11. dată de expirare — data înscrisă pe ambalajul individual
al medicamentului (de obicei, pe etichetă) până la care se
consideră că produsul este conform cu specificația, dacă este
păstrat corect; data de expirare este stabilită pentru fiecare serie
prin adăugarea termenului de valabilitate la data fabricației;
12. distribuție — porționarea unor serii de produs finit și
transportarea acestora din localul fabricantului sau dintr-un alt
punct central către utilizatorul final al acestora ori către un punct
intermediar, folosind diferite mijloace de transport și trecând prin
diverse depozite și unități farmaceutice;
13. distribuție angro pe întreg lanțul (totală) — activitatea de
distribuție angro care constă în achiziționarea și vânzarea,
depozitarea, pregătirea comenzii și livrarea medicamentelor;
14. distribuitor paralel — persoană fizică sau juridică
implicată în achiziționarea, reambalarea, reetichetarea și
revânzarea medicamentelor; distribuitorul paralel realizează
profit în principal prin achiziționarea de medicamente la preț mic
din anumite țări și vânzarea lor cu preț mai mare în alte țări;
15. etichetare — procesul de identificare a medicamentului,
cu includerea următoarelor informații, după caz: numele
produsului, substanța/substanțele activă/active, forma
farmaceutică și cantitatea, numărul de serie, data de expirare,
condiții de depozitare sau precauții de manipulare, instrucțiuni
de utilizare, avertismente și precauții, denumirea și adresa
deținătorului autorizației de punere pe piață, ale fabricantului
și/sau ale furnizorului;
16. expediere (livrare) — cantitatea de medicamente
furnizate o dată, ca răspuns la o anumită solicitare sau
comandă; o livrare poate consta în unul ori mai multe ambalaje
sau containere și poate include mai multe serii din același
produs;
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17. excipient — o substanță sau compus, altul decât
substanța activă și materialele de ambalare, care este destinat
a se folosi în fabricația unui medicament;
18. fabricație — toate operațiile privind achiziționarea de
materiale și produse, producția, controlul calității, eliberarea,
depozitarea, distribuția medicamentelor, precum și controalele
asociate;
19. furnizor — persoana sau entitatea implicată în activitatea
de livrare a produselor și/sau serviciilor;
20. furnizor de servicii logistice — persoana fizică sau juridică
care asigură servicii logistice pentru alte persoane juridice
(fabricanți ori furnizori) pentru toate operațiile din lanțul de
distribuție sau numai pentru anumite operații din acest lanț. În
mod obișnuit, furnizorii de logistică de terță parte sunt
specializați în servicii integrate de transport și depozitare care
pot fi adaptate nevoilor și cerințelor de livrare ale clienților. Un
furnizor de servicii logistice nu are drept de proprietate asupra
medicamentelor pe care le depozitează sau le distribuie.
21. instituție sanitară — unitatea publică sau privată ori o
parte a acesteia (cu excepția unei farmacii sau a unui distribuitor
angro), indiferent de forma de organizare (comercială sau
nonprofit), care asigură servicii de sănătate în scop de
diagnostic, de tratament ori de îngrijire, furnizând medicamente
către utilizatorul final;
22. material — termenul general folosit pentru a descrie
materiile prime (substanțe farmaceutice active, excipienți,
reactivi, solvenți, adjuvanți de proces, produse intermediare,
materiale de ambalare și de etichetare);
23. număr de serie (lot) — o combinație caracteristică de
cifre și/sau litere care identifică în mod specific o serie;
24. perioada de valabilitate — perioada de timp în care se
consideră că medicamentul, dacă este păstrat în condiții
adecvate, este conform cu specificația, așa cum s-a determinat
prin studii de stabilitate pe un număr de serii de produs; perioada
de valabilitate este utilizată pentru a stabili data de expirare
pentru fiecare serie;
25. procedură standard de operare (PSO) — procedura
scrisă, autorizată, în care sunt prezentate instrucțiuni pentru
efectuarea operațiilor, nu în mod necesar specifice unui anumit
produs, ci de natură generală (de exemplu, folosirea
echipamentelor, întreținere, curățare, validare, curățarea
localurilor, controlul mediului, prelevare, inspectare); anumite
PSO pot fi utilizate pentru a suplimenta documentația standard
specifică produsului și seriei;
26. prelevare — operații care au ca scop obținerea unei
porțiuni reprezentative dintr-un medicament, pe baza unei
proceduri statistice adecvate, pentru un scop definit, de
exemplu, testarea în vederea eliberării certificatului de calitate;
27. primul care expiră/primul care pleacă („first expiry/first
out” = FEFO) — procedura de distribuție care asigură faptul că
stocul cu cea mai apropiată dată de expirare este distribuit
și/sau utilizat înainte ca un stoc de produs identic, cu o dată de
expirare mai îndepărtată, să fie distribuit și/sau utilizat;
28. primul care intră/primul care pleacă („first in/first out” =
FIFO) — procedura de distribuție care asigură faptul că stocul
cel mai vechi este distribuit și/sau utilizat înainte ca un stoc de
produs identic să fie distribuit și/sau utilizat;
29. produs intermediar — un material parțial procesat care
trebuie să treacă prin alte etape de fabricație înainte de a deveni
un produs finit;
30. retragerea unui produs — procesul de rechemare sau de
înlăturare a unui medicament din lanțul de distribuție ca urmare
a unor neconformități de calitate ori reclamații privind reacții
adverse grave; retragerea poate fi inițiată de fabricant,
importator, distribuitor sau de autoritatea competentă;
31. serie (sau lot) — o cantitate definită dintr-o materie primă,
dintr-un material de ambalare sau produs procesată într-un
singur proces ori o serie de procese, astfel încât să poată fi
considerată omogenă;
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32. sistemul calității — infrastructura care cuprinde structura
organizatorică, procedurile, procesele, resursele și acțiunile
sistematice necesare să asigure că un produs (sau serviciu)
satisface cerințele de calitate date;
33. tranzit — perioada de timp în care produsul este
transportat către destinație;
34. validare — acțiunea prin care se dovedește, în
concordanță cu principiile de bună practică de fabricație, că
orice proces, metodă, produs sau sistem conduce, în mod real
și repetat, la rezultatele așteptate;
35. vehicul — mijloc de transport folosit pentru a distribui
medicamente (de exemplu, camioane, furgonete, mașini, tiruri,
avioane, vagoane de cale ferată, vapoare etc.).
CAPITOLUL IV
Organizare și conducere
Art. 4. — (1) Fiecare unitate de distribuție angro trebuie să
aibă o structură organizatorică adecvată, definită printr-o
organigramă.
(2) Responsabilitățile, autoritatea și relațiile ierarhice ale
personalului trebuie să fie clar descrise în fișele postului
aprobate, disponibile în formă scrisă.
(3) Responsabilitățile angajaților trebuie să fie în acord cu
competențele acestora.
Art. 5. — (1) Personalul de conducere trebuie să aibă
autoritatea și să dispună de resursele necesare realizării
sarcinilor care îi revin, implementării și menținerii unui sistem de
management al calității, precum și pentru identificarea și
corectarea deviațiilor de la sistemul de management al calității
stabilit.
(2) Personalul-cheie implicat în activitățile de distribuție a
medicamentelor trebuie să aibă calificarea și experiența
necesare, potrivit responsabilităților care îi revin, pentru a
asigura că medicamentele sunt distribuite adecvat.
Art. 6. — (1) Anumite activități pot fi realizate prin contract de
către persoane desemnate.
(2) Aceste activități trebuie să fie documentate sub forma
unor contracte scrise, care nu trebuie să permită omisiuni sau
suprapuneri nejustificate privind aplicarea prezentului ghid.
(3) Activitățile contractate trebuie auditate periodic pentru
verificarea respectării prezentului ghid.
Art. 7. — Măsurile relevante privind siguranța, cum sunt:
protecția personalului, localurilor, a mediului și a integrității
produselor trebuie descrise în proceduri standard de operare.
CAPITOLUL V
Personal
Art. 8. — Personalul implicat în toate etapele de distribuție a
medicamentelor trebuie să fie competent și suficient ca număr
pentru a asigura păstrarea calității acestora.
Art. 9. — (1) Personalul trebuie să beneficieze de instruire la
angajare și periodic, în acord cu un program de instruire anual;
eficacitatea instruirii trebuie să fie evaluată.
(2) Instruirea trebuie să se realizeze conform unor proceduri
standard de operare și să se păstreze înregistrări ale instruirii,
care să menționeze participanții și temele prezentate.
(3) Pe lângă prevederi generale privind buna practică de
distribuție, instruirea trebuie să includă și teme specifice tipului
de activitate desfășurat, ca de exemplu: siguranța
medicamentelor, aspecte referitoare la identificarea
medicamentelor, modalitățile de evitare a pătrunderii în lanțul de
distribuție a medicamentelor contrafăcute.
(4) Personalul care manipulează medicamente care prezintă
risc (de exemplu, puternic active, radioactive, psihotrope,
stupefiante, sensibilizante și/sau periculoase) trebuie să
beneficieze de instruire țintită.

Art. 10. — (1) Personalul implicat în distribuția
medicamentelor trebuie să poarte echipament de lucru sau de
protecție adecvat activităților pe care le desfășoară.
(2) Dacă este necesar, personalul care manipulează
medicamente care prezintă risc trebuie să folosească mănuși
de protecție.
(3) Trebuie să se întocmească și să se aplice proceduri
adecvate privind starea de sănătate, igiena și modul de echipare
a personalului, în acord cu activitățile pe care acesta le
desfășoară.
Art. 11. — Distribuitorul angro trebuie să întocmească și să
aplice un regulament intern care să descrie măsurile care se
impun în situația în care persoanele angajate pot fi implicate în
însușirea ilegală a unui medicament.
CAPITOLUL VI
Managementul calității
Art. 12. — Distribuitorul trebuie să își elaboreze politica în
domeniul calității, documentată, autorizată oficial de
managementul de la cel mai înalt nivel, care să descrie
conceptele generale și cerințele organizației privind calitatea.
Art. 13. — Distribuitorul trebuie să dețină și să aplice
proceduri privind aprovizionarea și livrarea medicamentelor,
inclusiv pentru operațiile administrative și tehnice desfășurate,
care să garanteze faptul că achiziționarea medicamentelor
necesare se face de la furnizori autorizați și că distribuirea
acestora se face către unități de distribuție autorizate.
Art. 14. — (1) Sistemul calității unui distribuitor angro trebuie
să cuprindă prevederi referitoare la obligativitatea informării
imediate a deținătorului autorizației de punere pe piață, a
autorităților naționale și/sau internaționale competente, în cazul
identificării unor medicamente suspectate de contrafacere sau
care se dovedesc a fi contrafăcute.
(2) Astfel de produse trebuie să fie depozitate într-o zonă
securizată, separată și să fie clar marcate, pentru a împiedica
distribuția sau vânzarea ulterioară.
Art. 15. — (1) Toate părțile implicate în distribuția
medicamentelor sunt responsabile de calitatea și siguranța
produselor distribuite, astfel încât să se garanteze că acestea
sunt adecvate utilizării propuse.
(2) Toți operatorii din lanțul de distribuție trebuie să fie
identificați; trebuie să se păstreze înregistrări, pentru a asigura
trasabilitatea produselor distribuite de la fabricant/importator
până la distribuitorul en détail.
Art. 16. — (1) Conformitatea sistemului calității implementat
de un distribuitor poate fi certificată în acord cu standarde
internaționale (de exemplu, standardele ISO) de către
organisme acreditate, dar o astfel de certificare nu poate, sub
nicio formă, să se substituie obligației de a respecta legislația
privind distribuția angro a medicamentelor de uz uman.
(2) Certificarea ISO nu poate înlocui autorizația de distribuție
eliberată de Agenția Națională a Medicamentului (ANM),
autoritatea competentă în domeniul medicamentului în
România.
CAPITOLUL VII
Localuri
Art. 17. — (1) Localurile de depozitare trebuie să fie situate,
proiectate, construite, finisate și întreținute astfel încât să
corespundă operațiilor care trebuie realizate; scopul acestor
măsuri este acela de a se evita orice efect nedorit sau
neașteptat asupra calității medicamentelor.
(2) Capacitatea localurilor trebuie să fie adecvată pentru
păstrarea ordonată a medicamentelor, în funcție de statutul
acestora („în carantină”, „eliberate”, „respinse”, „retrase”,
„returnate”, precum și cele suspectate de contrafacere).
(3) Trebuie luate măsuri pentru a împiedica intrarea
persoanelor neautorizate; zonele de depozitare nu trebuie să fie
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folosite ca locuri de trecere pentru personalul care nu lucrează
acolo.
Art. 18. — Zonele de depozitare trebuie iluminate
corespunzător, pentru a permite efectuarea corectă și în
siguranță a tuturor operațiilor.
Art. 19. — (1) Localurile de depozitare trebuie să fie
prevăzute cu un sistem propriu de asigurare a temperaturii și
umidității necesare conservării medicamentelor în condițiile
specificate de fabricant și să fie dotate cu dispozitive de
monitorizare a condițiilor create.
(2) Majoritatea medicamentelor se depozitează în condiții
normale: temperatura de maximum 25°C, umiditatea relativă
cuprinsă în intervalul 60 ± 5%; când sunt necesare condiții
speciale de păstrare, acestea trebuie să fie, de asemenea,
asigurate, controlate și monitorizate.
(3) Trebuie să se demonstreze uniformitatea valorilor de
temperatură și umiditate realizate în depozit, prin întocmirea
unei hărți de distribuție care să indice punctele în care se vor
amplasa dispozitivele de monitorizare a celor doi parametri.
(4) Instalația de climatizare trebuie să dispună de funcții de
avertizare, pentru cazurile când se depășesc intervalele de
temperatură și umiditate specificate (alarmare vizuală sau
sonoră).
(5) Dispozitivele folosite pentru monitorizarea condițiilor de
temperatură și umiditate trebuie să fie calibrate la intervale
stabilite, iar rezultatele calibrărilor trebuie păstrate.
(6) Înregistrările privind monitorizarea parametrilor de
conservare trebuie evaluate periodic; acestea se păstrează cel
puțin un an după expirarea perioadei de valabilitate a unui
medicament aflat în depozit, dacă legislația nu prevede altfel.
Art. 20. — Localurile trebuie să fie proiectate și dotate astfel
încât să asigure protecție maximă împotriva pătrunderii
insectelor, păsărilor sau a rozătoarelor; agenții rodenticizi folosiți
trebuie să fie siguri și să nu prezinte risc de contaminare pentru
medicamente.
Art. 21. — (1) În localurile și în zonele de depozitare
curățenia se efectuează conform unei proceduri și unui program
stabilite.
(2) Trebuie să se ia măsuri adecvate pentru prevenirea
scurgerilor sau spargerilor, a contaminării microbiene sau
încrucișate; în caz de scurgeri, trebuie să existe proceduri
adecvate de curățare, pentru a înlătura orice risc de
contaminare.
Art. 22. — (1) Zonele de recepție și de expediție trebuie să
asigure protecția materialelor și a produselor față de intemperii.
(2) Aceste zone trebuie să fie separate de cea destinată
depozitării.
(3) În zona de recepție trebuie să se aloce un spațiu dotat
adecvat, pentru curățarea, la nevoie, a containerelor cu
medicamente, înainte de depozitare.
Art. 23. — Localurile de depozitare trebuie să fie dotate cu
stelaje, rasteluri metalice sau din alte materiale adecvate, cu
proprietăți ignifuge, pentru păstrarea containerelor cu
medicamente, poziționate astfel încât să permită circulația
normală a personalului și a echipamentelor de manipulare.
CAPITOLUL VIII
Depozitare
Art. 24. — (1) Depozitarea și manipularea medicamentelor
trebuie să se facă astfel încât să se prevină contaminarea și
amestecările.
(2) În mod obișnuit, medicamentele trebuie depozitate
separat de alte produse.
(3) Trebuie să se aloce un spațiu de depozitare definit pentru
fiecare medicament, astfel încât să se permită identificarea și
manipularea cu ușurință a ambalajelor de către operatori; pentru
aceasta se poate folosi un sistem electronic validat sau orice alt
sistem care conduce la același rezultat (de exemplu, întocmirea
unei hărți de amplasare).
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Art. 25. — (1) În momentul recepției, containerele cu produse
trebuie examinate din punct de vedere al integrității acestora și
al conformității cu comanda.
(2) Medicamentele cu sigiliile rupte, ambalajele deteriorate
sau suspectate de a fi contaminate trebuie să fie retrase din
stocul destinat comercializării și, dacă nu sunt distruse imediat,
trebuie păstrate într-o zonă dedicată, clar delimitată, astfel încât
să nu poată fi comercializate din greșeală sau să nu
contamineze alte produse.
Art. 26. — (1) Atunci când statutul de carantină al produselor
se asigură prin păstrare în zone delimitate fizic, acestea trebuie
să fie clar marcate, iar accesul trebuie să fie permis numai
personalului autorizat.
(2) Orice sistem care înlocuiește carantina fizică trebuie să
furnizeze un grad de siguranță adecvat; de exemplu, pot fi
utilizate sisteme computerizate, cu condiția ca acestea să fie
validate, pentru a demonstra capacitatea de a securiza accesul.
Art. 27. — (1) Medicamentele respinse, expirate, retrase sau
returnate, precum și cele suspecte de contrafacere trebuie să
fie păstrate separat, acest lucru realizându-se fie prin mijloace
fizice, fie printr-un alt mijloc echivalent validat (de exemplu,
electronic).
(2) Medicamentele respinse, expirate, retrase sau returnate,
precum și cele suspecte de contrafacere și zonele în care
acestea se păstrează trebuie identificate corespunzător.
Art. 28. — Produsele radioactive, psihotrope, stupefiante,
sensibilizante și/sau periculoase, precum și cele care prezintă
risc de explozie sau de combustie (de exemplu, lichide, solide și
gaze aflate sub presiune, inflamabile) trebuie să fie depozitate
în zone dedicate, cu luarea măsurilor suplimentare de securitate
și protecție.
Art. 29. — (1) Medicamentele care necesită condiții speciale
de depozitare (de exemplu, medicamente cu regim controlat,
medicamente care trebuie păstrate într-un anumit interval de
temperatură) trebuie să fie identificate imediat și păstrate în
conformitate cu instrucțiuni scrise și cu prevederile legislative
aplicabile în aceste cazuri.
(2) Când condițiile de depozitare nu sunt menționate pe
ambalaj, trebuie să se respecte prevederile altor standarde în
vigoare (de exemplu, farmacopei).
Art. 30. — (1) Trebuie să existe o procedură și un sistem de
înregistrări care să asigure că medicamentele cu cea mai
apropiată dată de expirare sunt comercializate și/sau distribuite
primele („first expired, first out” = FEFO).
(2) Periodic trebuie efectuată reconcilierea stocurilor, prin
compararea celor existente în depozit cu înregistrările.
(3) Orice deviație constatată în legătură cu situația stocurilor
trebuie investigată, pentru a se verifica dacă nu s-au produs
amestecări neintenționate, eliberări incorecte sau însușiri ilegale
de medicamente.
CAPITOLUL IX
Mijloace de transport și echipamente de manipulare
Art. 31. — (1) Mijloacele de transport și echipamentele
folosite pentru distribuția, depozitarea sau manipularea
medicamentelor trebuie să fie adecvate utilizării acestora și
dotate corespunzător, după caz, pentru a preveni expunerea
produselor la condiții care ar putea afecta stabilitatea și
integritatea ambalajelor și pentru a preveni contaminarea de
orice natură.
(2) Trebuie să se ia măsuri pentru a preveni accesul
persoanelor neautorizate (inclusiv prin efracție) în mijloace de
transport și/sau la echipamentele de manipulare, precum și
pentru a preveni furturile sau însușirile ilegale de medicamente
transportate.
Art. 32. — Proiectarea și utilizarea mijloacelor de transport și
a echipamentelor de manipulare trebuie să reducă la minimum
riscul de eroare și să permită curățarea eficientă și/sau
întreținerea, pentru a evita contaminarea, acumularea murdăriei
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sau orice alt efect nedorit asupra calității medicamentului care
este distribuit.
Art. 33. — (1) Mijloacele de transport și containerele de
transport trebuie să aibă capacitate suficientă pentru a permite
păstrarea în ordine a medicamentelor în timpul transportului.
(2) Trebuie să existe un sistem care să permită segregarea
în timpul transportului a medicamentelor respinse, retrase,
returnate, precum și a celor suspectate de contrafacere.
(3) Trebuie să se acorde atenție deosebită alegerii tipului de
echipament folosit pentru manipularea medicamentelor care nu
sunt livrate într-un ambalaj protector, precum și modului de
utilizare, curățare și întreținere a acestuia.
Art. 34. — (1) Mijloacele de transport trebuie să fie prevăzute
cu un sistem propriu de asigurare a temperaturii și umidității
necesare conservării medicamentelor în condițiile specificate de
fabricant și să fie dotate cu dispozitive de monitorizare a
condițiilor create.
(2) Majoritatea medicamentelor se păstrează și se transportă
în condiții normale: temperatura de maximum 25°C, umiditatea
relativă de 60 ± 5%; când sunt necesare condiții speciale de
păstrare, acestea trebuie să fie, de asemenea, asigurate,
controlate și monitorizate.
(3) Dispozitivele folosite pentru monitorizarea condițiilor de
temperatură și umiditate trebuie să fie calibrate la intervale
stabilite, iar rezultatele calibrărilor trebuie păstrate.
(4) Distribuitorul trebuie să facă dovada monitorizării
parametrilor de temperatură și umiditate în timpul transportului
medicamentelor, prin păstrarea înregistrărilor cel puțin un an
după expirarea perioadei de valabilitate a unui medicament
distribuit, dacă legislația nu prevede altfel.
Art. 35. — (1) Atunci când este posibil, transportul și
manipularea medicamentelor trebuie să se facă folosindu-se
mijloace de transport și echipamente dedicate.
(2) Atunci când se folosesc mijloace de transport și
echipamente de manipulare care nu sunt dedicate, trebuie să
existe proceduri care să asigure că nu va fi compromisă
calitatea medicamentului; trebuie să se efectueze operații
adecvate de curățare, care ulterior să fie verificate și
înregistrate.
(3) Agenții de curățare sau cei de fumigație nu trebuie să
influențeze negativ calitatea produselor.
(4) Echipamentele destinate curățării vehiculelor trebuie să
fie alese și utilizate astfel încât să nu constituie sursă de
contaminare.
Art. 36. — Mijloacele de transport și echipamentele defecte
nu trebuie folosite; acestea trebuie etichetate ca „defecte” sau
îndepărtate din unitatea de distribuție.
Art. 37. — Trebuie să se prevină accesul rozătoarelor,
insectelor, păsărilor și al altor dăunătoare în mijloacele de
transport, containerele de transport și echipamentele de
manipulare; trebuie să existe programe scrise care să descrie
măsurile luate în acest sens de unitatea de distribuție angro.
Art. 38. — Unitatea de distribuție angro trebuie să aibă în
vedere folosirea unor tehnologii suplimentare (de exemplu,
dispozitive electronice de urmărire prin satelit, Global Positioning
System = GPS), dacă astfel de mijloace pot conduce la o
siguranță sporită a medicamentelor în timpul transportului.
CAPITOLUL X
Containere de transport și etichetarea acestora
Art. 39. — Toate medicamentele trebuie păstrate și distribuite
în containere de transport care să nu influențeze negativ
calitatea produselor și care să ofere protecție adecvată
împotriva factorilor externi, inclusiv împotriva contaminării.
Art. 40. — (1) Pe eticheta containerului trebuie să se declare
condițiile speciale de transport și/sau de depozitare, dacă
acestea sunt necesare.
(2) Dacă medicamentul este destinat transportului, ieșind
astfel de sub controlul sistemului de management al calității
implementat de fabricant, pe eticheta containerului trebuie să

se precizeze: numele și adresa fabricantului, condițiile speciale
de transport și alte cerințe prevăzute de legislație, inclusiv
simboluri privind siguranța.
(3) Containerele de transport pot să nu fie etichetate cu
informații complete privind conținutul containerului (pentru a
preveni furturile), dar trebuie să ofere suficiente informații în
legătură cu condițiile de manipulare, păstrare și cu precauțiile
care trebuie luate pentru a garanta că produsul este manipulat
corespunzător în orice moment.
(4) Etichetarea containerelor trebuie să se facă folosindu-se
abrevieri, denumiri sau coduri acceptate pe plan național ori
internațional.
Art. 41. — Trebuie să se acorde atenție specială cazurilor în
care se folosește zăpada carbonică în containere; pe lângă
aspectele legate de protecție, trebuie să se garanteze faptul că
produsul nu intră în contact cu zăpada carbonică, deoarece
aceasta ar putea influența negativ calitatea produsului.
Art. 42. — Trebuie să existe proceduri scrise pentru
manipularea containerelor distruse și/sau sparte; trebuie să se
acorde atenție specială containerelor care conțin produse cu
potențial toxic sau periculos.
CAPITOLUL XI
Distribuție
Art. 43. — (1) Medicamentele trebuie să fie distribuite angro
numai persoanelor juridice care sunt autorizate în România,
conform legii, să distribuie (angro, en détail) astfel de produse.
(2) Înainte de a distribui medicamentele, unitatea de
distribuție angro trebuie să obțină de la solicitant dovada scrisă
a existenței unei autorizații de distribuție valide, eliberată
conform legii.
Art. 44. — Distribuitorul trebuie să dețină mijloace de
transport corespunzătoare pentru transportul medicamentelor,
care să îndeplinească condițiile menționate la cap. IX, sau poate
încheia un contract cu un transportator, dacă se asigură că
acesta respectă condițiile impuse pentru transportul
medicamentelor.
Art. 45. — Distribuția și transportul medicamentelor pot fi
inițiate numai după primirea unui ordin de comandă valabil, în
formă scrisă.
Art. 46. — Trebuie să existe proceduri scrise pentru
distribuția medicamentelor, care să aibă în vedere tipul
produsului și orice precauții speciale care trebuie respectate.
Art. 47. — Trebuie să existe înregistrări privind operațiile de
distribuție efectuate, care să includă, dar să nu se limiteze la
următoarele informații:
— data expediției;
— denumirea completă (fără abrevieri) și adresa distribuitorului
angro persoană juridică, informații despre transportator (număr de
telefon, persoane de contact);
— denumirea completă (fără abrevieri) și adresa
destinatarului persoană juridică (unitate de distribuție angro,
unitate de distribuție en détail);
— descrierea produselor, inclusiv: denumirea, forma farmaceutică
și doza (dacă este cazul);
— cantitatea (numărul de unități comerciale din fiecare serie
de medicament și cantitatea pe fiecare unitate comercială —
dacă este cazul);
— numărul de serie și data de expirare;
— condițiile necesare pentru transport și depozitare (dacă
este cazul);
— un număr unic care să permită identificarea fiecărei livrări.
Art. 48. — (1) Înregistrările distribuției trebuie să conțină
suficiente informații pentru a permite trasabilitatea
medicamentului.
(2) Astfel de înregistrări trebuie să faciliteze retragerea unei
serii de produs, dacă este necesar; mai mult, trebuie să
faciliteze detectarea surselor de medicamente contrafăcute,
după caz.
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(3) Fiecare parte implicată în lanțul de distribuție are
responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului.
Art. 49. — În caz de urgență, distribuitorii angro trebuie să
poată livra imediat medicamentele pe care le furnizează, de
obicei, celor autorizați să le elibereze către populație.
Art. 50. — Trebuie să se stabilească programul de distribuție
și să se planifice traseele; programările și planificările trebuie să
fie realiste.
Art. 51. — Medicamentele nu trebuie distribuite sau
recepționate după expirarea datei de valabilitate, nici în
apropierea acesteia, evitându-se astfel ca medicamentul să
expire înainte să fie folosit de pacient.
Art. 52. — (1) Medicamentele pot fi eliberate spre distribuție
numai după ce au fost eliberate de către persoana responsabilă
cu calitatea medicamentelor.
(2) Medicamentele aflate în carantină pot fi transferate unei
alte unități de distribuție angro a aceleiași companii numai dacă
persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu calitatea
medicamentelor a/au autorizat acest transfer și dacă s-au
efectuat verificările necesare privind documentația aferentă.
Art. 53. — Trebuie să existe un sistem prin care să se
reconstituie rapid lista de distribuție a fiecărei serii a unui
medicament, pentru a permite retragerea acesteia.
CAPITOLUL XII
Transport și produse aflate în tranzit
Art. 54. — (1) Medicamentele trebuie protejate în timpul
transportului, pentru a preveni accesul neautorizat sau pentru a
furniza dovezi, dacă accesul neautorizat s-a produs.
(2) Transportul medicamentelor trebuie să fie securizat și să
fie însoțit de o documentație adecvată, pentru a se asigura
identificarea acestora și verificarea conformității cu cerințele
autorităților, în porturi, aeroporturi, vămi rutiere și antrepozite.
Art. 55. — Transportul medicamentelor trebuie să se facă
astfel încât:
a) să nu se piardă elementele de identificare ale acestora;
b) să nu contamineze sau să nu fie contaminate de alte
produse sau materiale;
c) să se ia măsuri de protecție adecvate împotriva scurgerilor,
spargerilor sau furturilor.
Art. 56. — (1) Trebuie să se asigure condiții de transport
(temperatură, umiditate relativă) corespunzătoare fiecărei
categorii de medicamente, care să fie înregistrate pe toată
perioada transportului, respectiv a tranzitului.
(2) Dispozitivele folosite pentru monitorizarea condițiilor de
temperatură și umiditate trebuie să fie calibrate la intervale
stabilite, iar rezultatele calibrărilor trebuie păstrate.
(3) Distribuitorul trebuie să facă dovada monitorizării
parametrilor de temperatură și umiditate în timpul transportului
medicamentelor, prin păstrarea înregistrărilor cel puțin un an
după expirarea perioadei de valabilitate a unui medicament
distribuit, dacă legislația nu prevede altfel, care se vor pune la
dispoziție în timpul inspecțiilor efectuate de ANM.
(4) Trebuie să existe proceduri scrise pentru investigarea
oricăror situații de nerespectare a condițiilor de transport.
Art. 57. — (1) Mijloacele de transport și containerele trebuie
să fie încărcate cu atenție și ordonat, respectându-se, dacă este
posibil, regula „ultimul care intră - primul care iese”, pentru a nu
irosi timp la descărcare și pentru a preveni distrugerea
containerelor.
(2) Trebuie să se acorde atenție sporită în timpul încărcării și
descărcării ambalajelor din carton, pentru a se evita distrugerea
acestora.
Art. 58. — (1) Transportul medicamentelor care conțin
substanțe puternic active sau radioactive ori al altor
medicamente și substanțe periculoase care prezintă un risc
special de abuz, incendiu sau explozie (de exemplu lichide
combustibile, gaze presurizate) trebuie să se facă folosindu-se
containere și mijloace de transport sigure și dedicate; aceleași
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precauții trebuie luate și în cazul medicamentelor conținând
narcotice și alte substanțe care produc dependență.
(2) În plus, trebuie să se respecte acordurile internaționale și
legislația națională aplicabile.
Art. 59. — Produsele care conțin substanțe toxice și/sau
inflamabile trebuie depozitate și transportate în containere
adecvate, separate și închise, în acord cu legislația națională și
cu acordurile internaționale.
Art. 60. — (1) Scurgerile produse în timpul transportului
trebuie curățate cât de repede posibil, pentru a preveni
contaminarea, contaminarea încrucișată și orice alte pericole.
(2) Trebuie să existe proceduri scrise care să descrie modul
de rezolvare a unor astfel de incidente.
Art. 61. — (1) Pentru depozitarea și distribuția în timpul
tranzitului a medicamentelor respinse, expirate, rechemate sau
returnate și a celor suspectate de a fi contrafăcute trebuie să
existe o segregare printr-un mijloc fizic sau echivalent (de
exemplu, electronic).
(2) Aceste medicamente trebuie identificate adecvat,
ambalate într-o manieră sigură, clar etichetate și trebuie însoțite
de documentație adecvată.
Art. 62. — (1) Materiale de ambalare și containerele pentru
transport trebuie să fie adecvate pentru a preveni distrugerea
medicamentelor în timpul transportului.
(2) Trebuie să existe și să se aplice adecvat programe de
control al modului de sigilare (de exemplu, sigiliile emise trebuie
să fie urmărite; sigiliile trebuie să fie intacte în timpul tranzitului
și la recepție).
Art. 63. — (1) Șoferilor nu trebuie să li se permită accesul în
depozit, ci doar în zonele de recepție/expediție.
(2) De asemenea, șoferul trebuie să fie identificat și să
prezinte documentația din care să reiasă că este autorizat
pentru transportul respectiv.
Art. 64. — Distrugerea containerelor, precum și orice alt
eveniment sau problemă care se petrece în timpul tranzitului
trebuie înregistrate și raportate distribuitorului și autorităților
implicate, după caz, și investigate.
CAPITOLUL XIII
Documentație
Art. 65. — Distribuitorii trebuie să își identifice produsele și
tranzacțiile folosind un număr de control similar cu numerele de
serie.
Art. 66. — (1) Trebuie să existe instrucțiuni scrise și
înregistrări care să documenteze toată activitatea referitoare la
distribuția medicamentelor, inclusiv toate recepțiile și eliberările;
denumirea distribuitorului angro trebuie să figureze pe toate
documentele relevante.
(2) Trebuie stabilite și aplicate proceduri pentru întocmirea,
aprobarea, utilizarea și controlul schimbărilor în cazul tuturor
documentelor referitoare la procesul de distribuție.
(3) De asemenea, trebuie să se stabilească și să se aplice
proceduri privind accesul la documentele de distribuție, precum
și proceduri care să descrie modalitatea de arhivare și
distrugere, după caz, la expirarea perioadei de valabilitate a
documentelor.
(4) Trebuie să existe proceduri atât pentru documentele
generate intern, cât și pentru cele provenite din surse externe.
Art. 67. — (1) Toate documentele trebuie completate,
aprobate, semnate și datate de către o persoană/persoane
autorizată/autorizate și nu se modifică fără autorizarea
necesară.
(2) Titlul, tipul și scopul fiecărui document trebuie clar
precizate.
(3) Conținutul documentelor trebuie să fie clar, fără
ambiguități.
(4) Documentele trebuie păstrate ordonat, pentru a putea fi
ușor de verificat.
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Art. 68. — (1) Natura și conținutul documentației referitoare
la distribuție, precum și perioada de păstrare a acesteia trebuie
să respecte legislația națională.
(2) Când nu există astfel de cerințe, documentele trebuie
păstrate pentru o perioadă de timp egală cu valabilitatea
medicamentelor, plus un an.
Art. 69. — Toate documentele trebuie să fie ușor de
recuperat și să fie păstrate utilizându-se metode care să asigure
că nu se produc modificări neautorizate, distrugeri, deteriorări
și/sau pierderi ale documentației.
Art. 70. — (1) Documentele trebuie revizuite regulat și
păstrate la zi.
(2) Atunci când un document a fost revizuit, trebuie să existe
un sistem care să prevină utilizarea neadecvată a versiunii
anterioare.
Art. 71. — Trebuie să existe mecanisme care să permită
transferul de informații, incluzându-le pe cele referitoare la
calitate sau la reglementări legislative, între un distribuitor și un
client, precum și transferul de informații către ANM, la solicitare.
Art. 72. — Trebuie să existe înregistrări actualizate, în format
hârtie sau electronic, pentru fiecare produs depozitat, indicând
condițiile de depozitare recomandate, orice alte precauții care
trebuie luate și datele de retestare, dacă este cazul.
Art. 73. — Trebuie să existe proceduri pentru: realizarea
hărții distribuției valorilor temperaturii, măsurile de securitate
adoptate pentru prevenirea furtului bunurilor din zonele de
depozitare, distrugerea stocurilor nesigilabile/neutilizabile și
pentru păstrarea înregistrărilor.
Art. 74. — În cazul medicamentelor sensibile la temperatură
sau umiditate, înregistrările investigațiilor și acțiunilor întreprinse
în cazul depășirii condițiilor specificate trebuie păstrate cel puțin
un an după data de expirare a produsului.
Art. 75. — Atunci când înregistrările sunt generate și păstrate
în format electronic, acestea trebuie salvate și păstrate pentru a
preveni pierderea accidentală a datelor.
Art. 76. — Deținătorii unei autorizații de distribuție angro
trebuie să păstreze înregistrări pentru orice tranzacție cu
medicamente primite sau expediate, care să conțină cel puțin
informațiile prezentate la art. 47.
CAPITOLUL XIV
Reambalare și reetichetare
Art. 77. — (1) Orice operații de reambalare și reetichetare a
medicamentelor de uz uman sunt considerate operații de
fabricație parțială și trebuie efectuate în acord cu prevederile
art. 748 din Legea 95/2006, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Ghidului privind buna practică de fabricație a
medicamentelor de uz uman, aprobat prin Hotărârea Consiliului
științific al ANM nr. 38/2006.
(2) Deoarece reambalarea și reetichetarea reprezintă un risc
în întreruperea securității lanțului de distribuție (pentru că nu se
menține sistemul de siguranță al fabricantului original și nici nu
se permite autentificarea medicamentului cât mai aproape de
pacient), aceste operații trebuie limitate pe cât este posibil.
(3) Condițiile privind reambalarea trebuie clar descrise.
(4) În cazul unei reambalări efectuate de o companie, alta
decât fabricantul original, produsul rezultat trebuie să fie cel
puțin echivalent cu produsul inițial.
(5) Pentru distribuitorul care efectuează operații de
reambalare și reetichetare se aplică aceleași cerințe tehnice și
de reglementare ca și pentru fabricant.
CAPITOLUL XV
Reclamații
Art. 78. — Reclamațiile referitoare la calitatea
medicamentelor, care pot conduce la retragerea acestora,
trebuie anunțate la ANM.

Art. 79. — (1) Trebuie să existe o procedură scrisă pentru
tratarea reclamațiilor; trebuie făcută distincție între reclamația
referitoare la calitatea unui medicament sau a ambalajului său
și cele referitoare la aspectele comerciale.
(2) În cazul unei reclamații privind calitatea unui medicament
sau a ambalajului acestuia, trebuie anunțați, cât mai repede
posibil, fabricantul original și/sau deținătorul autorizației de
punere pe piață.
(3) Orice reclamație referitoare la calitatea unui medicament
trebuie înregistrată și investigată, pentru a se identifica originea
și motivul reclamației.
Art. 80. — (1) Toate reclamațiile și alte informații privind
medicamentele cu posibile neconformități sau potențial
contrafăcute trebuie analizate cu grijă, conform unor proceduri
scrise care să descrie acțiunile care trebuie întreprinse, inclusiv
efectuarea unei retrageri rapide și eficiente, dacă este cazul.
(2) Dacă se descoperă sau se suspectează o neconformitate
referitoare la calitatea unui medicament, trebuie luată în
considerare posibilitatea verificării și a altor serii de produs.
Art. 81. — (1) Atunci când este cazul, agenții de intermediere,
distribuitorii, cei care efectuează reambalare și reetichetare
trebuie să analizeze reclamația împreună cu fabricantul original
al medicamentului pentru a stabili dacă trebuie inițiate acțiuni
ulterioare în care pot fi implicați alți clienți care au primit
medicamentul neconform și/sau ANM.
(2) Investigarea cauzei reclamației sau retragerii trebuie să
fie condusă și documentată de către partea cea mai implicată.
(3) Atunci când o reclamație este transmisă fabricantului
produsului original, înregistrările păstrate de agenții de
intermediere, distribuitori, cei care efectuează reambalare și
reetichetare trebuie să includă toate răspunsurile primite de la
fabricantul original al produsului (inclusiv data la care a fost
primită informația privind neconformitatea).
CAPITOLUL XVI
Retrageri
Art. 82. — Trebuie să existe un sistem care să includă
proceduri scrise, pentru a retrage prompt și eficient orice
medicament dovedit a fi neconform sau suspectat de
contrafacere; sistemul trebuie să fie gestionat de o persoană
desemnată, responsabilă cu retragerile.
Art. 83. — Aceste proceduri trebuie verificate regulat și
actualizate, dacă este necesar.
Art. 84. — (1) Fabricantul original și/sau deținătorul
autorizației de punere pe piață trebuie informați în cazul unei
retrageri.
(2) Atunci când retragerea este decisă de o altă entitate
decât fabricantul original și/sau deținătorul autorizației de punere
pe piață, aceștia trebuie consultați, pe cât posibil, înainte ca
retragerea să aibă loc.
(3) Informațiile privind retragerea trebuie transmise ANM.
Art. 85. — (1) Eficiența măsurilor luate pentru efectuarea
retragerilor trebuie evaluată periodic.
(2) În așteptarea unei acțiuni adecvate, toate medicamentele
retrase trebuie depozitate într-o zonă sigură și separată din
localurile de depozitare ale distribuitorului.
Art. 86. — (1) Medicamentele retrase trebuie separate în
timpul transportului și clar etichetate ca produse rechemate.
(2) Atunci când nu este posibilă separarea în timpul
transportului, aceste medicamente trebuie ambalate sigur, clar
etichetate și însoțite de o documentație adecvată.
Art. 87. — Condițiile de depozitare aplicabile unui
medicament care face subiectul unei retrageri trebuie menținute
în timpul depozitării și/sau al transportului până când se ia o
decizie privind soarta medicamentului respectiv.
Art. 88. — Toți clienții și autoritățile competente din toate
țările în care un anumit medicament a fost distribuit trebuie
informați cu promptitudine cu privire la orice intenție de retragere
a produsului care este sau este suspectat de a fi neconform.
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Art. 89. — (1) Toate înregistrările distribuției trebuie să fie
ușor accesibile persoanei desemnate responsabilă cu
retragerile.
(2) Aceste înregistrări trebuie să conțină suficiente informații
cu privire la medicamentele expediate clienților (inclusiv la
produsele exportate).
Art. 90. — Stadiile procesului de retragere trebuie
înregistrate, iar reconcilierea dintre cantitățile expediate și cele
recuperate trebuie inclusă într-un raport final.
Art. 91. — Fabricantul medicamentului original și ANM
trebuie informați dacă este necesară retragerea unui produs
original, ca urmare a identificării unui produs contrafăcut, care
nu se poate distinge de produsul original.
Art. 92. — Agenții de intermediere, comercianții, distribuitorii,
cei care efectuează reambalare și reetichetare trebuie să
păstreze înregistrări ale reclamațiilor și retragerilor care le sunt
aduse la cunoștință.
CAPITOLUL XVII
Produse returnate
Art. 93. — (1) Un distribuitor angro trebuie să primească
medicamente returnate de la o unitate de distribuție en détail
sau de la o altă persoană autorizată să furnizeze medicamente,
respectând termenii și condițiile contractului dintre distribuitorul
angro și farmacie.
(2) Atât distribuitorul angro, cât și unitățile de distribuție en
détail (sau alte persoane autorizate să furnizeze medicamente)
sunt responsabile de gestionarea proceselor de returnare proprii
și de siguranța operațiilor, astfel încât să nu se permită
pătrunderea medicamentelor contrafăcute și falsificate.
Art. 94. — (1) Evaluările necesare trebuie făcute de o
persoană autorizată, care va lua și decizia cu privire la
distrugerea unor astfel de medicamente.
(2) La această evaluare trebuie luate în considerare: natura
produsului returnat la distribuitor, orice condiții speciale de
depozitare necesare, starea produsului, timpul scurs de la
emiterea deciziei de retragere.
Art. 95. — Trebuie să existe prevederi pentru transportul
adecvat și în siguranță al medicamentelor returnate, în acord cu
cerințele de depozitare relevante.
Art. 96. — Trebuie să existe prevederi pentru transportul
adecvat și în siguranță al materialelor respinse și al deșeurilor,
înainte de distrugerea lor.
Art. 97. — Atunci când medicamentele sunt distruse, acest
lucru trebuie făcut în acord cu cerințele internaționale și
naționale referitoare la distrugerea acestor produse și luându-se
în considerare protecția mediului.
Art. 98. — Trebuie păstrate înregistrări pentru toate
medicamentele returnate, respinse și/sau distruse.
Art. 99. — Orice situație în care medicamentele returnate
sunt considerate contrafăcute trebuie raportată imediat
autorităților; trebuie să se ia toate măsurile pentru a garanta că
acestea nu vor mai intra pe piață.
CAPITOLUL XVIII
Medicamente contrafăcute
Art. 100. — Toate părțile implicate în lanțul de distribuție
trebuie să colaboreze pentru a putea lupta cu succes împotriva
contrafacerilor.
Art. 101. — (1) Deținătorii unei autorizații de distribuție angro
trebuie să achiziționeze medicamentele numai de la persoane
sau entități care dețin la rândul lor o autorizație de fabricație sau
de distribuție angro, după caz.

47

(2) Deținătorii unei autorizații de distribuție angro trebuie să
furnizeze medicamente numai persoanelor care sunt ele însele
deținătoare ale unei autorizații de distribuție angro sau sunt
autorizate să furnizeze medicamente pentru populație.
Art. 102. — Distribuitorul trebuie să aibă proceduri pentru a
notifica ANM, în cazul în care suspectează un medicament de
contrafacere sau identifică un asemenea caz.
Art. 103. — Orice medicament contrafăcut sau suspectat de
a fi contrafăcut, găsit în lanțul de distribuție al medicamentelor,
trebuie imediat separat de celelalte medicamente și înregistrat.
Art. 104. — Astfel de medicamente trebuie clar identificate și
puse în carantină, pentru a preveni distribuția sau vânzarea lor.
Art. 105. — După confirmarea faptului că medicamentul este
contrafăcut, trebuie să se ia o decizie oficială cu privire la
distrugerea sa, astfel încât să nu mai reintre pe piață, iar decizia
trebuie înregistrată.
Art. 106. — Trebuie stabilite proceduri privind retragerea de
urgență a medicamentelor contrafăcute detectate în lanțul de
distribuție.
CAPITOLUL XIX
Activități contractate
Art. 107. — Orice activitate referitoare la distribuția de
medicamente, care este delegată unei alte persoane sau
entități, trebuie efectuată în acord cu termenii contractului scris
agreat de furnizorul și beneficiarul de contract.
Art. 108. — (1) Contractul trebuie să definească
responsabilitățile fiecărei părți, în acord cu legislația în vigoare,
și să permită respectarea prezentului ghid.
(2) Contractul trebuie, de asemenea, să includă
responsabilitatea furnizorului de contract cu privire la măsurile
care trebuie luate (de exemplu instruirea) pentru a se evita
introducerea medicamentelor contrafăcute în lanțul de
distribuție.
Art. 109. — (1) Subcontractarea poate fi permisă în anumite
condiții, pe baza aprobării scrise a furnizorului de contract.
(2) Nu se acceptă subcontractarea activităților de transport.
Art. 110. — Orice beneficiar de contract trebuie auditat
periodic.
CAPITOLUL XX
Autoinspecție
Art. 111. — (1) Sistemul de asigurare a calității implementat
de distribuitor trebuie să includă autoinspecțiile.
(2) Acestea trebuie să se efectueze pentru a monitoriza
implementarea principiilor de bună practică de distribuție și
respectarea lor și, dacă este cazul, trebuie să conducă la măsuri
corective și preventive.
Art. 112. — Autoinspecțiile trebuie efectuate în mod
independent și detaliat de către o persoană competentă,
desemnată de distribuitor.
Art. 113. – (1) Rezultatele unei autoinspecții trebuie
înregistrate sub forma unor rapoarte.
(2) Rapoartele trebuie să conțină toate observațiile făcute în
timpul inspecției și, dacă este cazul, propuneri pentru măsurile
corective necesare.
(3) Trebuie să existe un program eficient de urmărire a
deficiențelor constatate în timpul autoinspecției.
(4) Reprezentantul managementului distribuitorului trebuie
să evalueze rapoartele de autoinspecție și înregistrările tuturor
acțiunilor corective întreprinse.
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crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Zile de
apariție/
săptămână

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.
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de distribuție:
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale
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— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)
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