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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice
pentru declararea de cãtre agenþii economici producãtori a stocurilor de alcool brut,
alcool etilic rafinat ºi alcool tehnic, preluarea cantitãþilor de alcool de cãtre stat,
precum ºi metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica
ºi documentele fiscale necesare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind
procedurile tehnice pentru declararea de cãtre agenþii economici producãtori a stocurilor de alcool brut, alcool etilic
rafinat ºi alcool tehnic, preluarea cantitãþilor de alcool de

cãtre stat, precum ºi metodologia de stabilire a accizelor,
plata acestora, formularistica ºi documentele fiscale necesare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
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Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 28 noiembrie 2000.
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ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

privind procedurile tehnice pentru declararea de cãtre agenþii economici producãtori a stocurilor de alcool brut,
alcool etilic rafinat ºi alcool tehnic, preluarea cantitãþilor de alcool de cãtre stat, precum ºi metodologia
de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica ºi documentele fiscale necesare
Art. 1. Ñ (1) De la data instituirii monopolului de stat
asupra comercializãrii alcoolului toþi agenþii economici producãtori de alcool, inclusiv agenþii economici care lucreazã
în sistem integrat Ñ atât producãtori de alcool, cât ºi de
bãuturi alcoolice Ñ, vor preda statului prin supraveghetorii
fiscali desemnaþi toate cantitãþile de alcool etilic rafinat ºi
alcool tehnic, ca produse finite rezultate din procesul de
rafinare a alcoolului brut. Vor fi predate statului atât cantitãþile de alcool aflate în stoc la acea datã în orice spaþiu
de depozitare, cât ºi cele rezultate în urma procesului de
producþie efectuat începând cu data de 1 decembrie 2000.
(2) În situaþia agenþilor economici producãtori de alcool
în sistem integrat se vor preda statului ºi stocurile aflate
sub formã de materie primã în secþiile de producere a
bãuturilor alcoolice.
(3) Stocurile de alcool etilic rafinat existente la data de
1 decembrie 2000 la agenþii economici care funcþioneazã
numai în calitate de producãtori de bãuturi alcoolice,
achiziþionate efectiv de aceºtia înainte de aceastã datã, vor
fi utilizate pânã la epuizare, dar nu mai târziu de
31 decembrie 2000. În acest sens agenþii economici producãtori de bãuturi alcoolice spirtoase au obligaþia ca, în
termen de 3 zile de la data intrãrii în vigoare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializãrii
alcoolului, sã inventarieze stocurile de alcool etilic rafinat,
precum ºi de bãuturi alcoolice spirtoase, existente la data
de 30 noiembrie 2000, ºi sã declare stocurile respective la
organul fiscal teritorial în a cãrui razã îºi desfãºoarã activitatea, în vederea vizãrii listelor de inventar.
Art. 2. Ñ (1) Importul ºi exportul de alcool brut, alcool
etilic rafinat ºi alcool tehnic se efectueazã de agenþii economici autorizaþi în baza licenþelor de import sau de export
eliberate de Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia monopol de
stat.
(2) Importul de alcool se realizeazã numai în limita contingentelor anuale stabilite de stat prin Ministerul Finanþelor
ºi intrã sub supraveghere fiscalã din momentul întocmirii
formalitãþilor de vãmuire ºi pânã la destinaþia finalã. La
intrarea efectivã în þarã a cantitãþilor de alcool importate
agentul economic importator va solicita direcþiei generale a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat în a cãrei
razã îºi desfãºoarã activitatea desemnarea unui supraveghetor fiscal care va urmãri transportul, depozitarea ºi
modul de utilizare a alcoolului importat.
(3) Licenþele de import pentru alcool vor fi eliberate
agenþilor economici importatori pentru fiecare cantitate ce
urmeazã sã fie importatã, numai în mãsura în care necesarul de consum pentru piaþa internã depãºeºte contingentul stabilit pentru producþia internã de alcool.
(4) Licenþa de import pentru alcool se acordã în baza
cererii-tip, prezentatã în anexa nr. 1, care va fi însoþitã de
urmãtoarele documente prezentate în fotocopii certificate de
organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
a) documentele legale de constituire a agentului economic, cu toate modificãrile intervenite pânã la data solicitãrii
licenþei de import, respectiv statutul ºi contractul societãþii
comerciale sau actul constitutiv, hotãrârea judecãtoreascã

de înfiinþare a acesteia, certificatul de înmatriculare la
registrul comerþului, certificatul de înregistrare fiscalã;
b) cazierele judiciare ale administratorilor ºi directorilor
executivi;
c) contractele încheiate direct între importator ºi producãtorul extern, cu menþionarea expresã a cantitãþilor ce
urmeazã sã fie importate;
d) contractele încheiate între agentul economic importator ºi agenþii economici utilizatori, pânã la nivelul cantitãþii
totale ce urmeazã sã fie importatã;
e) scrisoarea de bonitate bancarã;
f) declaraþia solicitantului privind sediul social, filialele,
sucursalele, punctele de lucru, birourile, spaþiile de depozitare, magazinele ºi orice alte locuri unde îºi desfãºoarã
activitatea, precum ºi adresele acestora. Aceastã declaraþie
va purta viza organelor fiscale teritoriale în a cãror razã se
aflã fiecare dintre aceste locuri de desfãºurare a activitãþilor
agentului economic în cauzã;
g) situaþia întocmitã de organele fiscale teritoriale, din
care sã rezulte modul de îndeplinire a obligaþiilor fiscale
faþã de bugetul de stat.
(5) Exportul de alcool poate fi efectuat numai de agenþii
economici producãtori de alcool, legal autorizaþi.
(6) Licenþa de export va fi eliberatã agentului economic
exportator pentru fiecare cantitate ce urmeazã sã fie exportatã ºi se acordã în baza cererii-tip, prezentatã în anexa
nr. 2, care va fi însoþitã de urmãtoarele documente prezentate în fotocopii certificate de organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
a) autorizaþia de comercializare în calitate de agent economic producãtor de alcool;
b) contractele încheiate între agentul economic exportator ºi partenerii externi.
(7) Toate transporturile de alcool la export vor fi însoþite
pânã la punctul vamal de ieºire din þarã de cãtre un supraveghetor fiscal, special desemnat pentru aceasta.
Supraveghetorul astfel desemnat va supraveghea ieºirea
efectivã a transportului de alcool din þarã, precum ºi întocmirea corectã a documentelor care atestã efectuarea exportului.
Art. 3. Ñ (1) Alcoolul etilic rafinat care face obiectul
predãrii cãtre stat este numai alcoolul etilic rafinat obþinut
de agenþii economici producãtori autorizaþi, care are concentraþia alcoolicã minimã de 95,5% în volum, indiferent de
destinaþia acestuia.
(2) Alcoolul etilic rafinat predat statului trebuie sã se
încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare ºi
ale normelor Ministerului Sãnãtãþii. Dovada se face prin
prezentarea buletinelor de analizã la fiecare livrare, buletine
completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate
de laboratorul propriu al producãtorului Ñ dacã acesta a
fost autorizat Ñ sau emise de alte laboratoare autorizate.
Buletinele de analizã vor cuprinde cel puþin 10 parametri
fizico-chimici prevãzuþi de standardele legale în vigoare.
(3) În momentul livrãrii alcoolului de cãtre stat cãtre
agenþii economici utilizatori producãtorul de alcool etilic rafinat va elibera pentru aceste transporturi buletine de analizã completate conform standardelor legale în vigoare,
buletine care vor însoþi obligatoriu marfa, împreunã cu celelalte documente stabilite de lege.
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(4) În prima decadã a fiecãrei luni supraveghetorul fiscal
va preleva, pe baza unui proces-verbal, trei mostre a câte
1 litru din alcoolul etilic rafinat obþinut de producãtori,
mostre ce vor fi sigilate de supraveghetorul fiscal. Prin grija
supraveghtorului fiscal una dintre mostre va fi predatã, pe
cheltuiala agentului economic producãtor de alcool, la un
laborator recunoscut de stat, solicitându-se analize complete, conform standardului legal în vigoare. Celelalte douã
mostre vor fi pãstrate de agentul economic producãtor de
alcool ºi, respectiv, de supraveghetorul fiscal.
(5) Dupã primirea rezultatului oficial, în scris, de la laboratoarele acreditate, sub formã de buletine de analizã sau
de certificate de inspecþie, supraveghetorul fiscal, în prezenþa delegatului agentului economic producãtor de alcool,
va confrunta datele primite cu prevederile standardului legal
în vigoare, precum ºi cu datele din buletinele de analizã
emise în ultima lunã de agentul economic producãtor de
alcool, la livrãrile efectuate.
(6) În cazul în care buletinele de analizã oficiale nu
confirmã calitatea alcoolului etilic rafinat, livrat de producãtor
în limitele de calitate prevãzute de standardul legal, se va
opri fabricaþia alcoolului etilic rafinat pânã la remedierea
situaþiei. Dupã remediere calitatea alcoolului etilic rafinat se
va verifica din nou, folosindu-se aceeaºi procedurã. Dupã
confirmarea calitãþii de cãtre laboratorul recunoscut de stat
se vor face preluãri ºi, respectiv, livrãri de alcool etilic rafinat.
(7) Agenþii economici producãtori autorizaþi de alcool
sunt ºi rãmân rãspunzãtori de calitatea alcoolului etilic rafinat, precum ºi de calitatea alcoolului tehnic predat statului.
Art. 4. Ñ (1) Statul, respectiv Ministerul Finanþelor prin
supraveghetorii fiscali desemnaþi de direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, va supraveghea transferul cantitãþilor de alcool, efectuat de agenþii economici producãtori din secþia de producþie în spaþiile de depozitare.
(2) Spaþiile de depozitare a alcoolului cuprind rezervoarele de depozitare în care se vor stoca cantitãþile destinate
comercializãrii, împreunã cu toate dotãrile necesare pentru
buna funcþionare, cum ar fi: pompe, conducte, furtunuri,
aparaturã ºi tabele pentru determinarea concentraþiei alcoolice, sisteme de prevenire ºi stingere a incendiilor, alte
dotãri necesare pentru funcþionarea în deplinã siguranþã a
activitãþii de preluare, depozitare ºi livrare a alcoolului.
(3) Aceste spaþii de depozitare vor fi separate sau izolate constructiv de restul secþiilor de producþie ale fabricilor
de alcool ºi vor fi prevãzute cu sisteme de închidere ºi de
siguranþã.
(4) Pentru fiecare recipient aflat în spaþiile destinate
stocãrii alcoolului va exista ºi actul original de verificare
metrologicã ºi sistem de gestionare volumetricã.
Art. 5. Ñ (1) Predarea alcoolului de cãtre agenþii economici producãtori autorizaþi, cãtre stat, se face zilnic în
baza unei note de predare a alcoolului în regim de supraveghere, tipãritã de Compania Naþionalã ”Imprimeria
NaþionalãÒ conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
(2) Operaþiunea de predare-recepþie a alcoolului de
cãtre agentul economic producãtor cãtre stat, efectuatã în
baza notelor de predare a alcoolului în regim de supraveghere, nu reprezintã o schimbare de proprietate, alcoolul
rãmânând în continuare în proprietatea producãtorului.
Momentul schimbului de proprietate asupra alcoolului de la
producãtor la stat îl reprezintã momentul livrãrii efective a
alcoolului cãtre agenþii economici utilizatori.
(3) Nota de predare a alcoolului în regim de supraveghere se întocmeºte de supraveghetorul fiscal în douã
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exemplare, din care un exemplar se va reþine de agentul
economic producãtor.
(4) Al doilea exemplar al notei de predare a alcoolului
în regim de supraveghere se pãstreazã de supraveghetorul
fiscal, datele din aceastã notã fiind preluate într-un registru
special.
(5) Operaþiunea privind predarea ºi recepþia cantitativã a
alcoolului se face de cãtre gestionarul de produse finite al
fabricii de alcool împreunã cu supraveghetorul fiscal, pe
baza comparãrii datelor înscrise pe aparatele de mãsurare
a producþiei de alcool Ñ montate conform prevederilor
legale în vigoare Ñ cu datele înscrise pe indicatoarele dispozitivelor de mãsurare instalate pe rezervoarele de depozitare.
(6) Concomitent se va determina ºi concentraþia alcoolicã realã a alcoolului prin prelevarea unei probe ce va fi
supusã analizelor cu ajutorul termoalcoolmetrului care stabileºte concentraþia alcoolicã aparentã ce va fi transformatã
în concentraþie alcoolicã realã, pe baza tabelelor de
corecþie.
(7) Scãzãmintele de alcool care au loc pe perioada
manipulãrii ºi stocãrii alcoolului în spaþiile de depozitare se
vor aplica potrivit normelor unice pe þarã, stabilite de
comun acord printr-un protocol încheiat între asociaþiile
patronale legal înfiinþate.
Art. 6. Ñ (1) Orice livrare de alcool etilic rafinat sau de
alcool tehnic din spaþiile de depozitare se poate efectua
numai în baza notei de comandã înaintate de agentul economic utilizator ºi aprobate de supraveghetorul fiscal, în
funcþie de cantitatea de alcool existentã în aceste spaþii de
depozitare. Modelul notei de comandã este prezentat în
anexa nr. 4.
(2) În cazul agenþilor economici producãtori de bãuturi
alcoolice spirtoase aprobarea notei de comandã este
condiþionatã de prezentarea unei copii de pe autorizaþia de
comercializare a acestor produse, vizatã lunar de organul
emitent al acesteia. Avizarea lunarã se acordã numai în
condiþiile justificãrii utilizãrii întregii cantitãþi de alcool
achiziþionate în luna anterioarã.
(3) Momentul livrãrii alcoolului de cãtre stat cãtre agenþii
economici cumpãrãtori îl constituie momentul transferului
cantitãþilor de alcool din spaþiile de depozitare în mijloacele
de transport ale cumpãrãtorului. Aceastã operaþiune se
efectueazã în prezenþa atât a supraveghetorului fiscal, cât
ºi a gestionarului agentului economic producãtor de alcool.
Art. 7. Ñ Facturarea cantitãþilor de alcool livrate din
spaþiile de depozitare în mijloacele de transport ale
agenþilor economici utilizatori se face în baza notelor de
comandã aprobate de supraveghetorul fiscal, pentru fiecare
mijloc de transport, procedându-se astfel:
a) producãtorul de alcool va întocmi factura cãtre stat,
în care va înscrie cantitatea efectiv încãrcatã în mijlocul de
transport, exprimatã în litri ºi în grade dal. Facturile
utilizate în acest caz, tipãrite de Compania Naþionalã
”Imprimeria NaþionalãÒ, au inscripþionate pe diagonalã
MONOPOL ALCOOL, conform modelului prezentat în
anexa nr. 5;
b) supraveghetorul fiscal va întocmi factura cãtre agentul economic cumpãrãtor de alcool, în care se va înscrie
aceeaºi cantitate ca ºi cea înscrisã în factura menþionatã
la lit. a). Facturile utilizate în acest caz, tipãrite de
Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ, au
inscripþionate pe diagonalã MONOPOL ALCOOL, conform
modelului prezentat în anexa nr. 6.
Art. 8. Ñ Fiecare transport de alcool va fi însoþit efectiv
de factura fiscalã emisã de stat prin supraveghetorul fiscal.
În lipsa acestui document se considerã cã marfa are
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provenienþã ilicitã. Prin însoþire efectivã se înþelege, în
înþelesul prezentelor norme metodologice, existenþa facturii
fiscale speciale pe care o are asupra sa delegatul care
însoþeºte mijlocul de transport al alcoolului.
Art. 9. Ñ Atât livrãrile de alcool etilic rafinat, cât ºi
livrãrile de alcool tehnic vor fi facturate de agenþii economici producãtori, cãtre stat, la preþuri stabilite în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 181/2000 plus taxa pe valoarea adãugatã
aferentã.
Art. 10. Ñ (1) Livrãrile de alcool etilic rafinat vor fi facturate de stat cãtre agenþii economici utilizatori legali, la
preþuri stabilite pe baza preþului de achiziþie al alcoolului ºi
a accizei prevãzute de Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000
privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificãrile
ulterioare, plus taxa pe valoarea adãugatã aferentã.
(2) Livrãrile de alcool tehnic vor fi facturate de stat
cãtre agenþii economici utilizatori legali la preþuri stabilite pe
baza preþului de achiziþie al alcoolului plus taxa pe
valoarea adãugatã aferentã.
Art. 11. Ñ (1) Pentru realizarea operaþiunilor de
cumpãrare ºi vânzare a alcoolului etilic rafinat ºi a alcoolului tehnic direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, se vor înregistra ca plãtitoare de accize ºi de
taxã pe valoarea adãugatã. Acestor direcþii li se va atribui
cod fiscal de plãtitor de accize ºi de taxã pe valoarea
adãugatã, începând cu data de 1 decembrie 2000.
Compartimentul de monopol existent în structura lor va
realiza operaþiunile de vânzare-cumpãrare a alcoolului în
sistem de monopol de stat ºi va organiza distinct evidenþa
gestiunilor ºi contabilitãþii, care sã permitã determinarea
accizelor ºi a taxei pe valoarea adãugatã deductibile ºi
colectate.
(2) În scopul colectãrii sumelor rezultate din comercializarea alcoolului, la unitãþile trezoreriei statului se deschide
contul 5090 ”Disponibil din comercializarea alcoolului conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializãrii
alcooluluiÒ pe seama compartimentelor din structura
direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
care efectueazã operaþiunile respective.
(3) Evidenþa operativã a cumpãrãrilor ºi vânzãrilor de
alcool se va conduce în baza documentelor predate zilnic
de cãtre supraveghetorii fiscali compartimentelor desemnate.
(4) Supraveghetorii fiscali desemnaþi potrivit art. 1
alin. (1) au obligaþia sã întocmeascã în numele statului facturile fiscale de vânzare de cãtre stat utilizatorilor a
alcoolului etilic rafinat ºi/sau a alcoolului tehnic.
(5) Supraveghetorii fiscali vor preda compartimentelor
din structura direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, care efectueazã operaþiunile privind monopolul
de stat asupra alcoolului, facturile fiscale întocmite, precum
ºi facturile fiscale primite de la producãtorii care livreazã
statului alcool etilic rafinat ºi/sau alcool tehnic, în vederea
înregistrãrii în evidenþa contabilã ºi în jurnalele pentru
vânzãri, respectiv în jurnalele pentru cumpãrãri.
Art. 12. Ñ (1) Preþurile pe calitãþi ale alcoolului etilic
rafinat ºi ale alcoolului tehnic, practicate de agenþii economici producãtori la livrarea alcoolului cãtre stat, precum ºi
preþurile de vânzare practicate de stat pentru livrãrile de
alcool cãtre agenþii economici utilizatori vor fi stabilite prin
negocieri între Ministerul Finanþelor ºi asociaþiile patronale

ale producãtorilor de alcool ºi bãuturi alcoolice legal
înfiinþate. Negocierea se va face pânã la data de 25 a
lunii anterioare trimestrului pentru care se aplicã.
(2) În cazul vânzãrilor de alcool cãtre stat termenul
limitã de negociere este pânã la data de 20 a lunii
anterioare trimestrului în care se aplicã.
(3) Pentru luna decembrie 2000 negocierea preþurilor va
fi efectuatã pânã la data de întâi a acestei luni ºi va fi
valabilã ºi pentru trimestrul I al anului 2001.
(4) Preþurile de vânzare de cãtre stat a alcoolului etilic
rafinat vor fi avute în vedere la negocierea preþurilor
minime pe piaþa internã a bãuturilor alcoolice.
Art. 13. Ñ Modalitatea de platã a contravalorii alcoolului
vândut statului de cãtre agenþii economici producãtori, precum ºi a contravalorii alcoolului vândut de stat agenþilor
economici beneficiari este urmãtoarea:
A. În situaþia agenþilor economici producãtori de alcool
ºi bãuturi alcoolice care lucreazã în sistem integrat
A.1. Contravaloarea cantitãþii de alcool cumpãrate de
stat de la agentul economic producãtor de alcool ºi de
bãuturi alcoolice spirtoase care lucreazã în sistem integrat
se va compensa lunar cu contravaloarea cantitãþii de alcool
cumpãrate de la stat de cãtre acest agent economic producãtor. Compensarea sumelor se va efectua în perioada
1Ð5 a lunii urmãtoare celei expirate, iar diferenþele valorice datorate statului de cãtre agentul economic producãtor
se vor plãti acestuia pânã la data de 15 a lunii în care
s-a efectuat compensarea.
A.2. Plata de cãtre stat a cantitãþilor de alcool
cumpãrate de acesta de la agentul economic producãtor în
sistem integrat ºi vândute agenþilor economici utilizatori,
alþii decât producãtorul integrat, se va efectua în termen de
15 zile lucrãtoare de la data înscrisã pe facturã.
B. În situaþia agenþilor economici producãtori doar de
alcool
Plata de cãtre stat a cantitãþilor de alcool cumpãrate de
acesta de la agenþii economici care au calitatea numai de
producãtori de alcool se va efectua în termen de 15 zile
lucrãtoare de la data înscrisã pe facturã.
C. În situaþia agenþilor economici utilizatori doar de
alcool
Agenþii economici utilizatori legali de alcool, alþii decât
agenþii economici care lucreazã în sistem integrat, vor
putea achiziþiona alcoolul de la stat numai dacã fac dovada
achitãrii anticipate a contravalorii cantitãþilor de alcool solicitate prin notele de comandã aprobate de supraveghetorul
fiscal.
Dovada plãþii contravalorii alcoolului solicitat o reprezintã
ordinul de platã confirmat prin ºtampila ºi semnãtura autorizatã a bãncii la care plãtitorul are contul deschis, prin
care suma respectivã a fost viratã în contul 5090
”Disponibil din comercializarea alcoolului conform
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 181/2000 privind
instituirea monopolului de stat asupra comercializãrii alcooluluiÒ, deschis la trezoreria statului.
Art. 14. Ñ (1) Lunar, în perioada 1Ð5 a lunii urmãtoare
celei expirate, supraveghetorul fiscal ºi reprezentantul
desemnat al agentului economic producãtor în sistem integrat vor proceda la verificarea facturilor de vânzare a
alcoolului de cãtre agentul economic producãtor cãtre stat,
precum ºi a facturilor de cumpãrare a alcoolului de cãtre
agentul economic de la stat.
(2) În vederea efectuãrii acestei verificãri se vor confrunta datele înscrise de producãtor în situaþia privind
vânzãrile de alcool cãtre stat, întocmitã conform modelului
prezentat în anexa nr. 7, cu datele înscrise de suprave-
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ghetorul fiscal în situaþia privind vânzãrile de alcool de la
stat, întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 8.
(3) Aceste situaþii vor fi întocmite în 3 exemplare, din
care un exemplar se transmite la direcþia generalã a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã,
respectiv a municipiului Bucureºti, un exemplar rãmâne la
supraveghetorul fiscal ºi un exemplar la agentul economic
producãtor de alcool.
Art. 15. Ñ (1) Întreaga cantitate de alcool etilic rafinat
ºi alcool tehnic care urmeazã sã fie produsã sau importatã
va fi contingentatã în funcþie de capacitãþile de producþie ºi
de necesitãþile de consum intern ºi de export.
(2) Contingentele vor fi stabilite anual, pânã la data de
1 decembrie a fiecãrui an, de o comisie instituitã la
Ministerul Finanþelor în baza unui ordin al ministrului,
împreunã cu asociaþiile patronale din ramura alcool ºi
bãuturi alcoolice, legal înfiinþate.
(3) La stabilirea contingentelor se vor avea în vedere
capacitãþile de producþie ale fiecãrui agent economic autorizat în calitate de producãtor de alcool ºi necesarul de
alcool pentru consum intern ºi export.
(4) În sarcina aceleiaºi comisii menþionate la alin. (2)
cade ºi stabilirea preþurilor de cumpãrare ºi, respectiv, de
vânzare ale alcoolului etilic rafinat ºi alcoolului tehnic de
cãtre stat.
(5) Atât contingentele, cât ºi preþurile vor fi stabilite de
comisia menþionatã la alin. (2) prin decizii ale acesteia.
(6) Deciziile privind contingentele de producþie, precum
ºi deciziile privind preþurile negociate vor fi comunicate
direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, prin
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grija Ministerului Finanþelor ºi, de asemenea, producãtorilor
de alcool ºi bãuturi alcoolice prin grija asociaþiilor patronale
de ramurã legal înfiinþate.
Art. 16. Ñ (1) Începând cu data de 1 decembrie 2000
vor fi autorizaþi în calitate de agenþi economici producãtori
de alcool numai agenþii economici care îndeplinesc
condiþiile prevãzute de lege ºi care prezintã adeverinþã eliberatã de organul fiscal teritorial, din care sã rezulte
deþinerea în proprietate a clãdirilor, a capacitãþilor de producþie, ºi anume: depozite de materii prime, instalaþii de
preparare a materiei prime, linuri de fermentare, instalaþii
de distilare ºi rafinare, rezervoare pentru depozitarea produsului finit, teren în proprietate sau concesionat potrivit
legii.
(2) Vor fi autorizaþi în calitate de producãtori de bãuturi
alcoolice, altele decât vinurile, þuica ºi rachiurile naturale,
numai agenþii economici care îndeplinesc condiþiile cerute
de lege ºi care prezintã adeverinþa eliberatã de organul fiscal teritorial, din care sã rezulte deþinerea în proprietate a
clãdirilor, a capacitãþilor de producþie, ºi anume: rezervoare
de depozitare a materiilor prime, mijloace de mãsurare a
materiei prime, instalaþii de preparare a materiei prime,
rezervoare de maturare, instalaþii de filtrare, maºini de
spãlat sticle, linii de îmbuteliere, depozit de produse finite,
terenurile deþinute în proprietate sau concesionate potrivit
legii.
Art. 17. Ñ Reflectarea în contabilitate a principalelor
operaþiuni privind monopolul de stat asupra comercializãrii
alcoolului este prevãzutã în anexa nr. 9.
Art. 18. Ñ Anexele nr. 1Ð9 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Nr. ........ din ................

CERERE

de acordare a licenþei de import pentru alcool brut, alcool etilic rafinat ºi alcool tehnic
Agentul economic............................................................................................................., cu sediul
în ..........................................., str. ..................................... nr. .........., înregistrat în registrul
comerþului la nr. ........., codul fiscal ......................................, telefon ...................., fax ....................,
telex ........................, reprezentat prin ........................................., domiciliat în ................................,
str. ......................................................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ...., sectorul ......,
judeþul ............................................, posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ............. nr. .........,
eliberat/eliberatã de .........................................................., având funcþia de ................................., pe
baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licenþei de import pentru:
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
.......................................
(data)

..............................................
(semnãtura)

Domnului director al Direcþiei monopol de stat
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Nr. ............... din ................
CERERE

de acordare a licenþei de export pentru alcool brut, alcool etilic rafinat ºi alcool tehnic
Agentul economic............................................................................................................., cu sediul
în ..........................................., str. ..................................... nr. .........., înregistrat în registrul
comerþului la nr. ........., codul fiscal ......................................, telefon ...................., fax ....................,
telex ........................, reprezentat prin .........................................., domiciliat în ................................,
str. ......................................................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ...., sectorul ......,
judeþul ............................................, posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ............. nr. .........,
eliberat/eliberatã de .........................................................., având funcþia de ................................., pe
baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licenþei de export pentru:
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
.......................................
(data)

..............................................
(semnãtura)

Domnului director al Direcþiei monopol de stat
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Denumirea agentului economic ....................
Codul fiscal ...................................................
Sediul ............................................................

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ................./municipiului Bucureºti

NOTÃ DE PREDARE

a alcoolului în regim de supraveghere
nr. ......................
din ziua .............. luna ........... anul ............
Cantitatea
Denumirea produsului
litri

grade dal

1. Alcool etilic rafinat
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
2. Alcool tehnic
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Am predat

Am primit

Reprezentantul agentului economic,
..................................................

Supraveghetor fiscal,
......................................................

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)

Semnãtura ..........................

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

Denumirea agentului economic ...........................................
Codul fiscal ..........................................................................
Autorizaþie de comercializare nr. ........................................

NOTÃ DE COMANDÃ

nr. ......................... din .........................

Cantitatea solicitatã

Cantitatea aprobatã

Denumirea produsului
litri

Semnãtura ºi ºtampila solicitantului
..........................................................

grade dal

litri

grade dal

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ................./municipiului Bucureºti
Data aprobãrii comenzii ..................................
Supraveghetor fiscal .......................................
(numele ºi prenumele)

Semnãtura .......................................................
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Seria MAAAAAA nr.

IN

Furnizorul............................................
Cumpãrãtor: D.G.F.P.C.F.S.
......................................................
Codul fiscal ..................................
Sediul............................................
Judeþul ..........................................
Contul ...........................................
Banca ...........................................

(producãtorul de alcool)

Numãrul de înmatriculare în registrul
comerþului/anul ....................................
Codul fiscal .........................................
Sediul...................................................
Judeþul .................................................
Contul ..................................................
Banca ..................................................
Autorizaþia nr. .......... din...............

FACTURA
FISCALÃ

Numãrul facturii .....................................
Data (ziua, luna, anul) ..........................

Nr.
crt.

Denumirea produsului

0

1

litri

grade dal

Preþul unitar
(fãrã T.V.A.)
Ð lei Ð

2

3

4

Cantitatea

Valoarea
Ð lei Ð

Valoarea
T.V.A.
Ð lei Ð

5 = 2x4

6

L
O
P
L
O
O
N
O
O
M LC
A

Furnizorul ºi cumpãrãtorul cunosc prevederile legale privind urmãrile neînregistrãrii contractului.
Semnãtura ºi
ºtampila
furnizorului

Semnãtura ºi
ºtampila
D.G.F.P.C.F.S.

Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 181/2000

Semnãtura
supraveghetorului
fiscal

Total de platã
(col.5+col.6)

Cod

TIPÃRIT LA COMPANIA NAÞIONALÃ ”IMPRIMERIA NAÞIONALÃÒ

SISTEM UNITAR DE ÎNSERIERE ªI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANÞELOR ªI COMPANIA NAÞIONALÃ ”IMPRIMERIA NAÞIONALÃÒ

Cota T.V.A. ....................................%
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Seria MABBBBB nr.
Furnizorul: D.G.F.P.C.F.S. ..........................

Cumpãrãtorul:
......................................................
Numãrul de înmatriculare în
registrul comerþului/anul .............
Codul fiscal ..................................
Sediul............................................
Judeþul ..........................................
Contul ...........................................
Banca ...........................................

FACTURA
FISCALÃ

Numãrul facturii .....................................
Data (ziua, luna, anul) ..........................
Cota. T.V.A. ....................................%
Nr.
crt.

Denumirea produsului

0

1

litri

grade dal

Preþul unitar
(fãrã T.V.A.)
Ð lei Ð

2

3

4

Cantitatea

Valoarea
Ð lei Ð

Valoarea
T.V.A.
Ð lei Ð

5 = 2x4

6

L
O
P
L
O
O
N
O
O
M LC
A

Furnizorul ºi cumpãrãtorul cunosc prevederile legale privind urmãrile neînregistrãrii contractului.
Semnãtura ºi
ºtampila
D.G.F.P.C.F.S.

Semnãtura ºi
ºtampila
cumpãrãtorului

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

Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 181/2000

Total,
din care:
accize

Semnãtura
supraveghetorului
fiscal

x

Total de platã
(col.5+col.6)

Cod

TIPÃRIT LA COMPANIA NAÞIONALÃ ”IMPRIMERIA NAÞIONALÃÒ

SISTEM UNITAR DE ÎNSERIERE ªI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANÞELOR ªI COMPANIA NAÞIONALÃ ”IMPRIMERIA NAÞIONALÃÒ

Numãrul de înmatriculare în registrul
comerþului/anul............................................
Codul fiscal.................................................
Sediul ..........................................................
Judeþul ........................................................
Contul..........................................................
Banca ..........................................................
Autorizaþia nr. .......... din...............

IN
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ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

Furnizorul ...........................................

Cumpãrãtor: Direcþia generalã a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat a
judeþului ...................../municipiului Bucureºti
Codul fiscal ....................................................
Contul .............................................................
Banca .............................................................

(agent economic producãtor)

Numãrul de înmatriculare în registrul
comerþului/anul ..................................
Codul fiscal .......................................
Judeþul ...............................................
Contul ................................................
Banca ................................................
Autorizaþia nr. ........... din ................

SITUAÞIA

privind vânzãrile de alcool de cãtre agenþii economici integraþi cãtre stat pe luna .........................

Nr.
crt.

Denumirea
produsului

Numãrul
ºi data facturii

Cantitatea
(litri)

Preþul unitar
(fãrã T.V.A.)
Ð lei Ð

Valoarea
Ð lei Ð

Valoarea
T.V.A.
Ð lei Ð

Valoarea totalã

0

1

2

3

4

5=3x4

6

7=5+6

TOTAL:

x

x
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ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Furnizor
D.G.F.P.C.F.S. a judeþului ......................
Codul fiscal ...............................................
Contul ........................................................
Banca ........................................................

Cumpãrãtor: Societatea Comercialã ..................................
Numãrul de înmatriculare în registrul comerþului/anul
.............................................................................................
Codul fiscal .........................................................................
Judeþul .................................................................................
Contul ..................................................................................
Banca ..................................................................................
Autorizaþia nr. ...................... din .......................................

SITUAÞIA

privind vânzãrile de alcool de cãtre stat cãtre agenþii economici integraþi pe luna ..........................
Nr.
crt.

Denumirea
produsului

Numãrul
ºi
data
facturii

Cantitatea
(litri)

Preþul
unitar
(fãrã T.V.A.)
Ñ lei Ñ

Valoarea
Ñ lei Ñ

Acciza
unitarã
Ñ lei Ñ

Acciza
totalã
Ñ lei Ñ

Valoarea
cu
accizã
Ñ lei Ñ

Valoarea
T.V.A.
Ñ lei Ñ

Valoarea
totalã
Ñ lei Ñ

0

1

2

3

4

5=3x4

6

7=3x6

8=5+7

9

10=8+9

TOTAL:

x

x

x
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ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE

a operaþiunilor privind monopolul de stat asupra comercializãrii alcoolului
I. Reflectarea în contabilitatea agenþilor economici producãtori de alcool a operaþiunilor de
stocare ºi livrare a produselor
a) Înregistrarea produselor finite obþinute ºi predarea-recepþia alcoolului cãtre stat, pe baza
notei de transfer-monopol
345 ”Produse finiteÒ

= 711 ”Venituri din producþia
stocatãÒ

Ð cu costul efectiv al producþiei
obþinute

NOTÃ: În cazul utilizãrii preþurilor prestabilite diferenþele de preþ se vor înregistra în debitul
sau în creditul contului 348 ”Diferenþe de preþ la produseÒ, dupã caz.
b) Înregistrarea livrãrii alcoolului (transferul cantitãþilor de alcool în mijloacele de transport) pe
baza facturii inscripþionate întocmite de producãtor cãtre stat
411 ”ClienþiÒ

= %
701 ”Venituri din vânzarea
produselor finiteÒ
4427 ”T.V.A. colectatãÒ

Ð cu preþul de livrare stabilit al
alcoolului, inclusiv T.V.A.
Ð cu preþul de livrare stabilit
Ð cu T.V.A. colectatã aferentã

c) Descãrcarea gestiunii cu valoarea alcoolului încãrcat în mijloacele de transport ºi facturat
cãtre stat
711 ”Venituri din
producþia stocatãÒ

= 345 ”Produse finiteÒ

NOTÃ: În cazul utilizãrii preþurilor prestabilite, la sfârºitul lunii se vor regulariza ºi diferenþele
de preþ prin debitarea sau creditarea contului 348 ”Diferenþe de preþ la produseÒ, dupã caz.
d) Înregistrarea cantitãþilor de alcool cumpãrate de la stat pentru producerea bãuturilor spirtoase
%
300 ”Materii primeÒ

= 401 ”FurnizoriÒ

4426 ”T.V.A. deductibilãÒ

Ð cu valoarea totalã a facturii
Ð cu costul de achiziþie, inclusiv
acciza stabilitã conform legii
Ð cu T.V.A. deductibilã aferentã

e) Înregistrarea la producãtorii de alcool care lucreazã în sistem integrat a compensãrii valorii cantitãþii de alcool cumpãrate de stat cu valoarea cantitãþii de alcool cumpãrate de producãtor
401 ”FurnizoriÒ

= 411 ”ClienþiÒ

Ð la nivelul sumelor datorate de
stat ºi de producãtori statului

f) Plata diferenþelor valorice datorate statului de cãtre producãtor, dupã efectuarea compensãrii
401 ”FurnizoriÒ
= 5121 ”Conturi la bãnci
Ð cu diferenþa valoricã datoratã
în leiÒ
ºi achitatã statului
II. Reflectarea în contabilitatea direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
În vederea reflectãrii în contabilitatea direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, a operaþiunilor generate de aplicarea
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de
stat asupra comercializãrii alcoolului, în planul de conturi pentru instituþiile publice se introduc
urmãtoarele conturi:
1. 227 ”Clienþi pentru produse monopol de statÒ
2. 621 ”Produse monopol de statÒ
Conþinutul ºi funcþiunea conturilor nou-introduse sunt urmãtoarele:
1. Contul 227 ”Clienþi pentru produse monopol de statÒ
Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa decontãrilor cu clienþii pentru produsele monopol de
stat achiziþionate de stat de la producãtorii de alcool ºi vândute agenþilor economici utilizatori, în
condiþiile legii.
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Contabilitatea analiticã se þine pe fiecare client. Contul 227 ”Clienþi pentru produse monopol
de statÒ este un cont de activ. În debit se înregistreazã sumele datorate de clienþi, iar în credit se
înregistreazã sumele încasate de la aceºtia. Soldul debitor reprezintã sumele datorate de clienþi.
Contul 227 ”Clienþi pentru produse monopol de statÒ se debiteazã prin creditul conturilor:
232.32 ”T.V.A. colectatãÒ
Ñ cu taxa pe valoarea adãugatã colectatã aferentã produselor monopol de stat livrate;
232 ”Decontãri cu bugetul statuluiÒ
Ñ cu accizele calculate asupra produselor monopol de stat livrate;
621 ”Produse monopol de statÒ
Ñ cu valoarea produselor monopol de stat livrate.
Contul 227 ”Clienþi pentru produse monopol de statÒ se crediteazã prin debitul contului:
120 ”Disponibil al instituþiei finanþate din venituri extrabugetareÒ
Ñ cu diferenþele valorice încasate dupã efectuarea regularizãrii în situaþia agenþilor economici producãtori de alcool ºi de bãuturi alcoolice care lucreazã în sistem integrat;
231 ”CreditoriÒ
Ñ cu decontarea sumei încasate anticipat de la clienþi;
232.32 ”T.V.A. colectatãÒ
Ñ cu taxa pe valoarea adãugatã colectatã aferentã sumei încasate anticipat de la
clienþi;
234 ”FurnizoriÒ
Ñ cu sumele regularizate potrivit legii, în situaþia agenþilor economici producãtori de
alcool ºi de bãuturi alcoolice care lucreazã în sistem integrat.
2. Contul 621 ”Produse monopol de statÒ
Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa produselor monopol de stat intrate în gestiunea
statului de la producãtorii de alcool. Evidenþa analiticã se þine pe sortimente de produse. Contul
621 ”Produse monopol de statÒ este un cont de activ. În debit se înregistreazã produsele monopol de stat intrate în gestiunea statului, iar în credit se înregistreazã produsele livrate clienþilor.
Contul nu prezintã sold.
Contul 621 ”Produse monopol de statÒ se debiteazã prin creditul contului:
234 ”FurnizoriÒ
Ñ cu valoarea produselor monopol de stat achiziþionate de la producãtorii de alcool.
Contul 621 ”Produse monopol de statÒ se crediteazã prin debitul contului:
227 ”Clienþi pentru produse monopol de statÒ
Ñ cu valoarea produselor monopol de stat livrate.
Monografia contabilã privind înregistrarea principalelor operaþiuni:
A. Reflectarea operaþiunilor de cumpãrare ºi vânzare cãtre agenþii economici care sunt
numai utilizatori:
1. Preluarea alcoolului în gestiunea statului pe baza notelor de transfer de alcool în regim
de supraveghere:
Înregistrarea se face în contul de ordine ºi evidenþã 913 ”Produse monopol de stat preluate
de la producãtorii de alcoolÒ.
Cu ajutorul acestui cont direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, þin evidenþa produselor monopol de stat preluate
de la producãtorii de alcool pe baza notelor de transfer de alcool, întocmite de supraveghetorul
fiscal.
Contabilitatea analiticã se þine pe feluri de produse monopol de stat preluate de la producãtorii de alcool.
În debitul contului se înregistreazã valoarea produselor monopol de stat preluate de la producãtorii de alcool, iar în credit, la aceleaºi preþuri, valoarea scãzãmintelor ºi a produselor ieºite
spre vânzare agenþilor economici.
Soldul debitor al contului reprezintã valoarea produselor monopol de stat preluate de la producãtorii de alcool, aflate în stoc la un moment dat.
2. Înregistrarea facturii de la producãtorul de alcool:
%
621
”Produse monopol de statÒ
232.31
”T.V.A. deductibilãÒ

=

234
”FurnizoriÒ

3. Încasarea facturii cu anticipaþie de la clienþi:
120
”Disponibil al instituþiei finanþate
din venituri extrabugetareÒ

=

%
231
”CreditoriÒ
232.32
”T.V.A. colectatãÒ
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4. Înregistrarea facturii cãtre agentul economic cumpãrãtor:
227
”Clienþi pentru produse monopol
de statÒ

=

%
621
”Produse monopol de statÒ
232
”Decontãri cu bugetul statuluiÒ
Ñ analitic distinctÑaccize
232.32
”T.V.A. colectatãÒ

5. Achitarea facturii producãtorului de alcool:
234
”FurnizoriÒ

=

120
”Disponibil al instituþiei finanþate
din venituri extrabugetareÒ

6. Decontarea sumei încasate anticipat de la clienþi:
%

=

227
”Clienþi pentru produse monopol
de statÒ

231
”CreditoriÒ
232.32
”T.V.A. colectatãÒ
7. Înregistrarea operaþiunilor privind taxa pe valoarea adãugatã de platã:
232.32
”T.V.A. colectatãÒ

=

232.31
”T.V.A. deductibilãÒ

232.32
”T.V.A. colectatãÒ

=

232.33
”T.V.A. de platãÒ

8. Virarea accizei ºi a taxei pe valoarea adãugatã

la bugetul statului:

%
=
120
232
”Decontãri cu bugetul statuluiÒ
”Disponibil al instituþiei publice
Ñ analitic distinct Ñ accize
finanþate din venituri extrabugetareÒ
232.33
”T.V.A. de platãÒ
B. Reflectarea operaþiunilor de vânzare ºi cumpãrare în situaþia agenþilor economici producãtori de alcool ºi de bãuturi alcoolice care lucreazã în sistem integrat:
1. Înregistrarea facturii de la producãtorul de alcool:
%
=

234
”FurnizoriÒ

621
”Produse monopol de statÒ
232.31
”T.V.A. deductibilãÒ
2. Înregistrarea facturii cãtre producãtorul de alcool:
227
”Clienþi pentru produse monopol
de statÒ

=

%
621
”Produse monopol de statÒ
232
”Decontãri cu bugetul statuluiÒ
Ñ analitic distinct Ñ accize
232.32
”T.V.A. colectatãÒ
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3. Efectuarea regularizãrii potrivit legii:
234
”FurnizoriÒ

=

227
”Clienþi pentru produse monopol de statÒ

4. Diferenþe valorice încasate dupã efectuarea regularizãrii:
120
”Disponibil al instituþiei finanþate
din venituri extrabugetareÒ

=

227
”Clienþi pentru produse monopol
de statÒ

5. Înregistrarea operaþiunilor privind taxa pe valoarea adãugatã de platã:
232.32
”T.V.A. colectatãÒ
232.32
”T.V.A. colectatãÒ

=
=

232.31
”T.V.A. deductibilãÒ
232.33
”T.V.A. de platãÒ

6. Virarea la bugetul statului a accizelor ºi a taxei pe valoarea adãugatã:
Virarea accizei ºi a taxei pe valoarea adãugatã la bugetul statului:
%
232
”Decontãri cu bugetul statuluiÒ
Ñ analitic distinct Ñ accize
232.33
”T.V.A. de platãÒ

=

120
”Disponibil al instituþiei publice finanþate
din venituri extrabugetareÒ
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2001

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României, Partea a
5. Monitorul Oficial al României, Partea a
6. Monitorul Oficial al României, Partea a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de Hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Ediþii trilingve
12. Ediþii tematice*)

II-a
III-a
IV-a

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

620

3.432.000

858.000

943.800

1.038.180

1.142.000

50

857.600

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

212
290
700
3.240
4

3.808.000
6.003.200
1.218.560
5.147.200
900.000

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
225.000

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
247.500

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
272.250

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
299.500

12

1.500.000

375.000

412.500

453.750

499.200

1
1
12
52

300.000
225.000
1.200.000
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

I

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

*) Preþul individual pe apariþie va fi comunicat difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð6 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 7Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
oficiile poºtale ale Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., filialele S.C. Rodipet Ñ S.A., precum ºi prin urmãtorii
difuzori abilitaþi:
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, Calea Victoriei nr. 133Ð135, parter
Ñ (telefon/fax: 650.45.45)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC8, sc. 1, et. 5, ap. 22
Ñ (telefon/fax: 420.99.71)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd Ion Mihalache bl. 164, ap. 33
Ñ (telefon/fax: 665.09.22)

◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
Ñ (telefon/fax: 068/47.05.96)

◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.

Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
Ñ (telefon/fax: 044/11.48.01; 044/11.48.02)

◆ ROESTA Ñ S.R.L.

Ñ Curtea de Argeº, str. Valea Iaºului bl. P10, sc. B, et. 3, ap. 18
Ñ (telefon/fax: 048/72.11.43)

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, Str. Libertãþii nr. 5, bl. 12, ap. 5
Ñ (telefon/fax: 054/71.10.81)
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