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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicãrii Ordonanþei Guvernului
nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanþa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe, aprobatã prin Legea nr. 228/1998 ºi modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 93/2000,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modelul, conþinutul ºi instrucþiunile
de completare ale formularelor:
Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile fãrã personalitate
juridicã Ñ formular IMP 1.1, M.F. cod 14.13.01.10/1;
Ñ Declaraþie de menþiuni pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile fãrã personalitate juridicã Ñ
formular IMP 1.2, M.F. cod 14.13.01.11/1;

Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane
fizice române cu domiciliul în România Ñ formular IMP 1.3,
M.F. cod 14.13.01.10/2;
Ñ Declaraþie de menþiuni pentru persoane fizice
române cu domiciliul în România Ñ formular IMP 1.4,
M.F. cod 14.13.01.11/2;
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Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane
fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în
România Ñ formular IMP 1.5, M.F. cod 14.13.01.10/3;
Ñ Declaraþie de menþiuni pentru persoane fizice strãine
ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în România Ñ formular IMP 1.6, M.F. cod 14.13.01.11/3;
Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã/de menþiuni pentru
instituþii publice Ñ formular IMP 1.7, M.F. cod 14.13.01.12/10.11,
prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare,
de utilizare ºi de pãstrare ale formularelor menþionate la
art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Modelul formularelor ”Declaraþie de înregistrare fiscalãÒ, ”Declaraþie de menþiuniÒ ºi ”Declaraþie de
înregistrare pentru instituþii publiceÒ, astfel cum au fost
aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 2.103/1998,
pot fi utilizate la înregistrarea contribuabililor persoane juridice ºi instituþii publice pânã la epuizarea stocurilor existente la direcþiile generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.
Art. 4. Ñ Formularele prevãzute la art. 1 vor fi editate
de Ministerul Finanþelor ºi vor fi distribuite gratuit, la solicitarea contribuabililor.
Art. 5. Ñ Formularele prevãzute la art. 1 vor fi însoþite
de acte doveditoare privind informaþiile înscrise, dupã caz,
astfel:
a) Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane
fizice române cu domiciliul în România:
Ñ copie de pe buletinul/cartea de identitate;
Ñ copie de pe autorizaþia eliberatã de autoritatea competentã care atestã dreptul de exercitare a activitãþii;
Ð copie de pe contractul de prestãri de servicii, de
comision, de mandat sau de pe alte asemenea contracte;
Ñ copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul
comerþului, pentru comercianþi;
Ñ copie de pe dovada privind încasarea venitului;

Ñ copie de pe contractul în baza cãruia se obþine
venitul;
b) Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane
fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în
România:
Ñ copie de pe documentul eliberat de Ministerul de
Interne;
Ñ copie de pe permisul de muncã eliberat de Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale;
Ñ copie de pe paºaport;
Ñ orice alt document considerat de organul fiscal teritorial ca fiind edificator în vederea înregistrãrii fiscale;
c) Formularele ”Declaraþie de menþiuni pentru persoane
fizice române cu domiciliul în RomâniaÒ ºi ”Declaraþie de
menþiuni pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice
române fãrã domiciliu în RomâniaÒ vor fi însoþite de copii
de pe actele doveditoare care atestã modificãrile intervenite.
Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare
paginã de organul fiscal teritorial pentru conformitate cu
originalul.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 7. Ñ Direcþia proceduri fiscale ºi asistarea
contribuabililor, Direcþia generalã tehnologia informaþiei ºi
direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 9. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului finanþelor nr. 2.103/1998 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicãrii Ordonanþei
Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 502 din 28 decembrie 1998.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 31 octombrie 2000.
Nr. 1.431.
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ANEXA Nr. 1
MODELUL, CONÞINUTUL ªI INSTRUCÞIUNILE DE COMPLETARE ALE FORMULARELOR
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaþii familiale
ºi asociaþii civile fãrã personalitate juridicãÒ, IMP 1.1
Se completeazã la maºina de scris sau la echipamente similare.
1. Date de identificare a plãtitorului
1.1.Ñ1.5. Se completeazã cu denumirea ºi adresa plãtitorului. În cazul în care declaraþia este completatã de
reprezentantul fiscal, se vor înscrie denumirea ºi adresa persoanei juridice strãine reprezentate.
1.6. Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitori, în funcþie de forma de organizare.
2. Numãr de înmatriculare la registrul comerþului sau numãr act autorizare sau hotãrâre judecãtoreascã
În cazul în care declaraþia este completatã de reprezentantul fiscal, se va înscrie numãrul de înregistrare a
deciziei de aprobare a calitãþii de reprezentant fiscal, potrivit legii.
3. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãþii desfãºurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãþii desfãºurate.
4. Felul sediului
4.1. Plãtitor cu sediul central în România Ñ se marcheazã cu ”XÒ felul sediului pentru plãtitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau pentru sediul central.
4.2. Plãtitor cu sediul central în strãinãtate Ñ se marcheazã cu ”XÒ felul sediului.
În cazul în care declaraþia este completatã de reprezentantul fiscal, se va completa ºi codul de înregistrare
fiscalã al acestuia pentru activitatea proprie.
4.3. Codul de înregistrare fiscalã al unitãþii divizate Ñ se completeazã în cazul în care înfiinþarea plãtitorului se
face prin divizare.
5. Forma juridicã
Se înscrie forma juridicã conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanþelor, existent la sediul organului
fiscal.
6. Forma de proprietate
Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanþelor, existent la sediul organului fiscal.
7. Banca
Se completeazã numai de plãtitorii care au cont deschis la bancã.
8. Venituri anuale estimate din operaþiuni impozabile
Se va completa de contribuabili prin înscrierea venitului anual pe care estimeazã sã îl realizeze din operaþiuni
impozabile în anul fiscal în care se face înregistrarea.
8.1. Realizaþi exclusiv operaþiuni scutite de T.V.A.?

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care efectueazã operaþiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.
8.2. Doriþi sã optaþi pentru plata T.V.A.?

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care opteazã pentru plata T.V.A.
9. Plãtitor de accize
Se marcheazã cu ”XÒ numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de accize.
10. Plãtitor de impozit pe tiþei ºi gaze naturale din producþia internã
Se marcheazã cu ”XÒ numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de impozit pe þiþei
ºi gaze naturale din producþia internã.
11. Plãtitor de taxã pentru jocuri de noroc
Se marcheazã cu ”XÒ numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de taxã pentru
jocuri de noroc.
12. Plãtitor de taxe ºi redevenþe în activitatea petrolierã ºi minierã
Se marcheazã cu ”XÒ numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de taxe ºi redevenþe
în activitatea petrolierã ºi minierã.
TALON 2

Denumire organ fiscal Ñ denumirea unitãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare Ñ numãrul de înregistrare al declaraþiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãþi fiscale
Marca Ñ codul persoanei care a verificat ºi a înregistrat declaraþia
TALON 3

Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraþia.
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de menþiuni pentru persoane juridice, asociaþii familiale
ºi asociaþii civile fãrã personalitate juridicãÒ, IMP 1.2
Formularul se completeazã la maºina de scris sau la echipamente similare.
Date de identificare a plãtitorului
Se completeazã în mod obligatoriu cu datele înscrise în certificatul de înregistrare fiscalã.
1. Modificãri ale datelor iniþiale
Se completeazã numai rubricile ale cãror informaþii au suferit modificãri.
1.1Ñ1.5. Denumire Ñ se completeazã cu denumirea plãtitorului. În cazul în care declaraþia este completatã de
reprezentantul fiscal, se va înscrie denumirea persoanei juridice strãine reprezentate.
Localitate, stradã Ñ se completeazã cu adresa plãtitorului. În cazul în care declaraþia este completatã de reprezentantul fiscal, se va înscrie adresa persoanei juridice strãine reprezentate.
2. Numãr de înmatriculare la registrul comerþului sau numãr act autorizare sau hotãrâre judecãtoreascã
În cazul în care declaraþia este completatã de reprezentantul fiscal, se va înscrie numãrul de înregistrare al deciziei de aprobare a calitãþii de reprezentant fiscal, potrivit legii.
3. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãþii desfãºurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãþii desfãºurate.
4. Felul sediului
4.1. Plãtitor cu sediul central în România Ñ se marcheazã cu ”XÒ felul sediului pentru plãtitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau sediul central.
4.2. Plãtitor cu sediul central în strãinãtate Ñ se marcheazã cu ”XÒ felul sediului.
În cazul în care declaraþia este completatã de reprezentantul fiscal, se va completa ºi codul de înregistrare fiscalã al acestuia pentru activitatea proprie.
5. Forma juridicã
Se înscrie forma juridicã conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanþelor, existent la sediul organului
fiscal.
6. Forma de proprietate
Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanþelor, existent la sediul organului fiscal.
7. Banca
Se completeazã numai de plãtitorii care au conturi deschise la bãnci.
8. Plãtitor de T.V.A.
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãºirea plafonului sau prin opþiune) sau
scoatere din evidenþã.
Data înregistrãrii sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legislaþiei în vigoare în materie de T.V.A.
9. Plãtitor de accize
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã.
Data luãrii în evidenþã sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
10. Plãtitor de impozit pe tiþei ºi gaze naturale din producþia internã
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã.
Data luãrii în evidenþã sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
11. Plãtitor de taxã pentru jocuri de noroc
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã.
Data luãrii în evidenþã sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
12. Plãtitor de taxe ºi redevenþe în activitatea petrolierã ºi minierã
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã.
Data luãrii în evidenþã sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
STARE PLÃTITOR

13. Plãtitor cu statut de comerciant
13.1. Inactivitate temporarã Ñ se completeazã în cazul în care se declarã încetarea temporarã a activitãþii, respectiv reluarea activitãþii.
Se marcheazã cu ”XÒ una dintre opþiuni.
Se completeazã data înscrierii menþiunii în registrul comerþului.
13.2. Dizolvare cu lichidare Ñ se completeazã în cazul în care se declarã începerea procedurii de lichidare, respectiv radierea din registrul comerþului.
Se marcheazã cu ”XÒ una dintre opþiuni.
Se completeazã data înscrierii menþiunii în registrul comerþului.
13.3. Dizolvare fãrã lichidare Ñ se completeazã numai în cazul dizolvãrii fãrã lichidare.
Se marcheazã cu ”XÒ una dintre opþiuni.
Se completeazã data înscrierii menþiunii în registrul comerþului.
În cazul în care plãtitorul se dizolvã prin fuziune se va completa ºi codul de înregistrare fiscalã al unitãþii rezultate în urma fuziunii.
14. Alte categorii de plãtitori
Se completeazã data cu care se solicitã radierea.
TALON 2

Denumire organ fiscal Ñ denumirea unitãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare Ñ numãrul de înregistrare al declaraþiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãþi fiscale
Marca Ñ codul persoanei care a verificat ºi a înregistrat declaraþia
TALON 3

Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraþia.
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice române cu domiciliul în
RomâniaÒ, IMP 1.3
1. Date de identificare a plãtitorului
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentanþii fiscali
desemnaþi de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, datele de identificare a plãtitorului care solicitã înregistrarea.
Adresa Ñ se va completa cu adresa de domiciliu a plãtitorului.
Cod numeric personal Ñ se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plãtitorului.
2. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãþii desfãºurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãþii desfãºurate.
3. Felul activitãþii
3.1. Comerciale

3.11. Fapte de comerþ
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani ºi/sau în naturã, în mod individual, din activitãþi care constituie fapte de comerþ.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a desfãºura
activitatea comercialã, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care
a eliberat autorizaþia.
3.12. Prestãri servicii
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãþi de prestãri
de servicii, potrivit legii.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a presta servicii,
în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
Contract Ñ se vor înscrie numãrul ºi data contractului.
3.13. Meserii
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãþi
desfãºurate pe baza liberei iniþiative, din practicarea unei meserii.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a practica meseria, în
conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
3.14. Contract de prestãri servicii, de comision, de mandat, de reprezentare ºi alte asemenea contracte
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãþi
desfãºurate în baza unui contract de prestãri de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare ºi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.
Contract Ñ se vor înscrie numãrul ºi data contractului.
3.2. Profesii liberale

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din prestãri de servicii în
domeniile ºtiinþific, literar, artistic ºi educativ, precum ºi din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.
Autorizaþie Ñ se completeazã de toþi plãtitorii care desfãºoarã o profesie liberalã, în mod individual;
Autorizaþie Ñ se înscriu numãrul autorizaþiei care atestã dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberalã,
data emiterii acesteia, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
3.3. Drepturi de proprietate intelectualã

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri în bani ºi/sau în naturã provenind din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã (valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenþii,
know-how, mãrci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor ºi altele).
3.4. Altele

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri din desfãºurarea altor activitãþi, altele decât cele
enunþate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activitãþi.
4. Cont bancar
Se completeazã de plãtitorii care au conturi bancare.
5. Sediul principal de desfãºurare a activitãþii
Se va completa adresa domiciliului sau sediului principal de desfãºurare a activitãþii. În cazul în care activitatea
se desfãºoarã prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfãºurare a activitãþii.
6. Venit anual estimat
Se va înscrie de cãtre contribuabil venitul anual estimat sã fie realizat în anul fiscal în care se face înregistrarea.
6.1. Realizaþi exclusiv operaþiuni scutite de T.V.A.?
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care efectueazã numai operaþiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.
6.2. Doriþi sã optaþi pentru plata T.V.A.?
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care opteazã pentru plata T.V.A.
7. Plãtitor de accize
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care, conform legii, devin plãtitori de accize.
8. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraþia de înregistrare se întocmeºte ºi se depune de reprezentanþii
fiscali desemnaþi de plãtitori.
TALON 2

Denumire organ fiscal Ñ denumirea unitãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare Ñ numãrul de înregistrare al declaraþiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãþi fiscale
Marca Ñ codul persoanei care a verificat ºi a înregistrat declaraþia
TALON 3

Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraþia.
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de menþiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în RomâniaÒ, IMP 1.4
Date de identificare a plãtitorului
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentanþii fiscali desemnaþi
de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, datele de identificare a plãtitorului care solicitã modificarea.
Adresa Ñ se va completa cu adresa de domiciliul a plãtitorului.
Cod numeric personal Ñ se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plãtitorului.
1. Modificãri ale datelor iniþiale
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentanþii fiscali desemnaþi
de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, datele de identificare a plãtitorului care solicitã modificarea.
2. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãþii desfãºurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãþii desfãºurate.
3. Felul activitãþii
3.1. Comerciale

3.11. Fapte de comerþ
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani ºi/sau în naturã, în mod individual, din activitãþi care constituie fapte de comerþ.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a desfãºura
activitatea comercialã, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care
a eliberat autorizaþia.
3.12. Prestãri servicii
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãþi de prestãri
de servicii, potrivit legii.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a presta servicii,
în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
Contract Ñ se vor înscrie numãrul ºi data contractului.
3.13. Meserii
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãþi
desfãºurate pe baza liberei iniþiative, din practicarea unei meserii.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a practica meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
3.14. Contract de prestãri de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare ºi alte asemenea contracte
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãþi
desfãºurate în baza unui contract de prestãri de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare ºi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.
Contract Ñ se vor înscrie numãrul ºi data contractului.
3.2. Profesii liberale

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din prestãri de servicii în
domeniile ºtiinþific, literar, artistic ºi educativ, precum ºi din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.
Autorizaþie Ñ se completeazã de toþi plãtitorii care desfãºoarã o profesie liberalã, în mod individual.
Autorizaþie Ñ se înscriu numãrul autorizaþiei care atestã dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberalã,
data emiterii acesteia, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
3.3. Drepturi de proprietate intelectualã

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri în bani ºi/sau în naturã provenind din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã (valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenþii, know-how, mãrci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor ºi altele).
3.4. Altele

Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri din desfãºurarea altor activitãþi, altele decât cele
enunþate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activitãþi.
4. Cont bancar
Se completeazã de plãtitorii care au conturi bancare.
5. Sediul principal de desfãºurare a activitãþii
Se va completa adresa domiciliului sau a sediului principal de desfãºurare a activitãþii. În cazul în care activitatea
se desfãºoarã prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfãºurare a activitãþii.
6. Plãtitor de T.V.A.
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãºirea plafonului sau prin opþiune) sau
scoatere din evidenþã.
Data înregistrãrii sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
7. Plãtitor de accize
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã.
Data luãrii în evidenþã sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
8. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraþia de menþiuni se întocmeºte ºi se depune de reprezentanþii
fiscali desemnaþi de plãtitori.
TALON 2

Denumire organ fiscal Ñ denumirea unitãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare Ñ numãrul de înregistrare al declaraþiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãþi fiscale
Marca Ñ codul persoanei care a verificat ºi a înregistrat declaraþia
TALON 3

Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraþia.
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice
române fãrã domiciliu în RomâniaÒ, IMP 1.5
1. Date de identificare a persoanei fizice strãine sau a persoanei fizice române fãrã domiciliu în România
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române fãrã domiciliu în România ºi persoane fizice strãine sau
de reprezentantul fiscal desemnat de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicitã înregistrarea.
2. Reºedinþa din România pentru persoana fizicã strãinã sau persoana fizicã românã fãrã domiciliu în România
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române fãrã domiciliu în România ºi persoane fizice strãine sau
de reprezentantul fiscal desemnat de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicitã modificarea.
3. Venit anual estimat
Se va completa de plãtitor, înscriind venitul anual pe care estimeazã sã îl realizeze în anul fiscal în care se face
înregistrarea.
3.1. Realizaþi exclusiv operaþiuni scutite de T.V.A.?
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care efectueazã numai operaþiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.
3.2. Doriþi sã optaþi pentru plata T.V.A.?
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care opteazã pentru plata T.V.A.
4. Reprezentant fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraþia de înregistrare se întocmeºte ºi se depune de reprezentanþii
fiscali desemnaþi de plãtitori.
TALON 2

Denumire organ fiscal Ñ denumirea unitãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi are reºedinþa plãtitorul
Numãr de înregistrare Ñ numãrul de înregistrare al declaraþiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãþi fiscale
Marca Ñ codul persoanei care a verificat ºi a înregistrat declaraþia
TALON 3

Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraþia.
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de menþiuni pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice române
fãrã domiciliu în RomâniaÒ, IMP 1.6
1. Date de identificare a persoanei fizice strãine sau persoanei fizice române fãrã domiciliu în România
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române fãrã domiciliu în România ºi persoane fizice strãine sau
de reprezentantul fiscal desemnat de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicitã modificarea.
2. Modificãri privind datele de identificare a persoanei fizice strãine sau a persoanei fizice române fãrã domiciliu
în România
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române fãrã domiciliu în România ºi persoane fizice strãine sau
de reprezentantul fiscal desemnat de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicitã modificarea.
3. Reºedinþa din România pentru persoana fizicã strãinã sau persoana fizicã românã fãrã domiciliu stabil în
România
Se completeazã de toþi plãtitorii persoane fizice române fãrã domiciliu în România ºi persoane fizice strãine sau
de reprezentantul fiscal desemnat de aceºtia, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicitã modificarea.
4. Plãtitor de T.V.A.
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãºirea plafonului sau prin opþiune) sau
scoatere din evidenþã.
Data înregistrãrii sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
5. Reprezentant fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraþia de menþiuni se întocmeºte ºi se depune de reprezentanþii
fiscali desemnaþi de plãtitori.
TALON 2

Denumire organ fiscal Ñ denumirea unitãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi are reºedinþa plãtitorul
Numãr de înregistrare Ñ numãrul de înregistrare al declaraþiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãþi fiscale
Marca Ñ codul persoanei care a verificat ºi a înregistrat declaraþia
TALON 3

Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraþia.
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de înregistrare fiscalã/de menþiuni pentru instituþii publiceÒ, IMP 1.7
Formularul se completeazã la maºina de scris sau echipamente similare.
1. Felul declaraþiei
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dupã caz.
Declaraþia tip 1.2 se completeazã când se modificã una dintre datele înscrise în cap. 2Ñ5 inclusiv.
În cazul încetãrii activitãþii se completeazã declaraþia tip 1.4, respectiv cap. 2 ºi cap. 6.
În cazul fuzionãrii instituþia care înceteazã sã existe completeazã declaraþia tip 1.3.
2. Date de identificare a instituþiei
Se completeazã în mod obligatoriu pentru declaraþiile tip 1.2, 1.3 ºi 1.4.
Se completeazã în mod obligatoriu de toþi declaranþii pct. 2.2Ñ2.5 ºi 2.7.
3. Sectorul de activitate
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre sectoarele de activitate.
4. Sistemul de finanþare
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre sisteme.
5. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de credite, dupã caz)
5.1. Ministerul sau instituþia centralã (din clasificaþia bugetarã) Ñ se completeazã denumirea ºi codul instituþiei.
5.2. Consiliul judeþean (din clasificaþia bugetarã) Ñ se completeazã denumirea ºi codul judeþului.
5.3. Consiliul local Ñ se completeazã codul primãriilor, atribuit pe plan local de direcþia generalã a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat, de la 001 la 999.
7. Codul de înregistrare fiscalã al unitãþii rezultate în urma fuziunii
Se completeazã numai în cazul declaraþiei tip 1.4.
TALON 2

Denumire organ fiscal Ñ denumirea unitãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare Ñ numãrul de înregistrare al declaraþiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãþi fiscale
Marca Ñ codul persoanei care a verificat ºi a înregistrat declaraþia
TALON 3

Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraþia.

ANEXA Nr. 2
CARACTERISTICILE DE TIPÃRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ªI DE PÃSTRARE ALE FORMULARELOR

1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile fãrã personalitate juridicã
2. Cod: 14.13.01.10/1
3. Format: A4/t2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atribuirea codului de înregistrare fiscalã ºi eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe, persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii fãrã personalitate
juridicã sau de cãtre reprezentantul fiscal
8. Circulã:

Ñ originalul Ñ la organul fiscal
Ñ copia
Ñ la contribuabil

9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabililor
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1. Denumire: Declaraþie de menþiuni pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile fãrã personalitate juridicã
2. Cod: 14.13.01.11/1
3. Format: A4/t2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: actualizarea informaþiilor despre plãtitorii de impozite ºi taxe, persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile fãrã personalitate juridicã, care au fost înregistraþi
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii fãrã personalitate juridicã sau de reprezenantul fiscal
8. Circulã: Ñ originalul Ñ la organul fiscal
Ñ copia
Ñ la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice române cu domiciliul în România
2. Cod: 14.13.01.10/2
3. Format: A4/t2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: înregistrarea fiscalã a persoanelor fizice române pentru organizarea evidenþei, potrivit codului
numeric personal, a persoanelor fizice române cu domiciliul în România sau eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã
care va conþine codul numeric personal precedat de litera ”RÒ, pentru persoanele fizice plãtitoare de T.V.A.
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circulã: Ñ originalul Ñ la organul fiscal
Ñ copia
Ñ la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraþie de menþiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România
2. Cod: 14.13.01.11/2
3. Format: A4/t2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: actualizarea informaþiilor despre persoanele fizice române cu domiciliul în România,
înregistrate ca plãtitori de impozite ºi taxe
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circulã: Ñ originalul Ñ la organul fiscal
Ñ copia
Ñ la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã
domiciliu în România
2. Cod: 14.13.01.10/3
3. Format: A4/t2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atribuirea numãrului de identificare fiscalã ºi eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în România
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe persoane fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circulã: Ñ originalul Ñ la organul fiscal
Ñ copia
Ñ la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabililor
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1. Denumire: Declaraþie de menþiuni pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în
România
2. Cod: 14.13.01.11/3
3. Format: A4/t2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: actualizarea informaþiilor despre persoane fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în România ca plãtitori de impozite ºi taxe
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe persoane fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circulã: Ñ originalul Ñ la organul fiscal
Ñ copia
Ñ la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã/de menþiuni pentru instituþii publice
2. Cod: 14.13.01.12/10.11
3. Format: A4/t2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atribuirea codului de înregistrare fiscalã pentru instituþiile publice ºi eliberarea certificatului de
înregistrare fiscalã, precum ºi la actualizarea informaþiilor despre acestea
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: instituþiile publice
8. Circulã: Ñ originalul Ñ la organul fiscal
Ñ copia
Ñ la instituþia publicã
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al instituþiei publice

REPUBLICÃRI
L E G E A Nr. 74/1995*)
privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Colegiului Medicilor din România
CAPITOLUL I
Exercitarea profesiunii de medic
SECÞIUNEA 1
Dispoziþii generale

Art. 1. Ñ Exercitarea profesiunii de medic este un drept
al oricãrei persoane fizice, cetãþean român, posesoare a
diplomei de medic, eliberatã de o instituþie de învãþãmânt
universitar medical din România ori din strãinãtate, echivalatã potrivit legii. Exercitarea profesiunii de medic este avizatã de Colegiul Medicilor din România ºi autorizatã de
Ministerul Sãnãtãþii.

Art. 2. Ñ Profesiunea de medic are ca scop asigurarea
sãnãtãþii publice prin prevenirea îmbolnãvirilor, promovarea,
menþinerea ºi recuperarea sãnãtãþii individului ºi a colectivitãþii.
Art. 3. Ñ (1) În exercitarea profesiunii medicul trebuie
sã dovedeascã disponibilitate, corectitudine, devotament ºi
respect faþã de fiinþa umanã.
(2) Medicul nu este funcþionar public în timpul exercitãrii
profesiunii medicale, prin natura umanitarã ºi liberalã a
acesteia.
Art. 4. Ñ (1) Medicul este absolvent al unei instituþii de
învãþãmânt universitar medical recunoscutã de lege.
Independenþa profesionalã conferã medicului dreptul de

*) Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 192 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea ºi completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Colegiului Medicilor din România, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 560 din 10 noiembrie 2000.
Legea nr. 74 din 6 iulie 1995 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 14 iulie 1995.
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iniþiativã ºi decizie în exercitarea actului medical ºi deplina
rãspundere a acestuia.
(2) La absolvirea instituþiei de învãþãmânt medicul va
depune jurãmântul, în conformitate cu formularea modernã
a jurãmântului lui Hippokrates, adoptat de Asociaþia
Medicalã Mondialã în cadrul Declaraþiei de la Geneva din
anul 1975:
”O datã admis printre membrii profesiunii de medic:
Mã angajez solemn sã-mi consacru viaþa în slujba
umanitãþii;
Voi pãstra profesorilor mei respectul ºi recunoºtinþa care le
sunt datorate;
Voi exercita profesiunea cu conºtiinþã ºi demnitate;
Sãnãtatea pacienþilor va fi pentru mine obligaþie sacrã;
Voi pãstra secretele încredinþate de pacienþi chiar ºi dupã
decesul acestora;
Voi menþine prin toate mijloacele onoarea ºi nobila tradiþie a
profesiunii de medic;
Colegii mei vor fi fraþii mei;
Nu voi îngãdui sã se interpunã între datoria mea ºi pacient
consideraþii de naþionalitate, rasã, religie, partid sau stare
socialã;
Voi pãstra respectul deplin pentru viaþa umanã de la
începuturile sale chiar sub ameninþare ºi nu voi utiliza
cunoºtinþele mele medicale contrar legilor umanitãþii.
Fac acest jurãmânt în mod solemn, liber, pe onoare!Ò
Art. 5. Ñ (1) Profesiunea de medic poate fi exercitatã
de cãtre cel care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
a) este cetãþean român, cu domiciliul în România;
b) este licenþiat al unei instituþii de învãþãmânt universitar medical, în condiþiile legii;
c) nu se gãseºte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevãzute de prezenta lege;
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii.
(2) Profesiunea de medic poate fi exercitatã în România
ºi de medici cetãþeni strãini, în condiþiile prevãzute de prezenta lege ºi pe baze de reciprocitate stabilite prin convenþii la care România este parte.
SECÞIUNEA a 2-a
Nedemnitãþi ºi incompatibilitãþi

Art. 6. Ñ Este nedemn de a exercita profesiunea de
medic:
a) medicul care a fost condamnat definitiv, chiar dacã
a fost reabilitat, pentru sãvârºirea cu intenþie a unei
infracþiuni contra umanitãþii sau vieþii, în împrejurãri legate
de exercitarea profesiunii de medic, cu excepþia celor condamnaþi în temeiul Decretului nr. 770/1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii;
b) medicul cãruia i s-a aplicat pedeapsa interdicþiei de a
exercita profesiunea, pe durata stabilitã, prin hotârâre
judecãtoreascã sau disciplinarã.
Art. 7. Ñ Exercitarea profesiunii de medic este incompatibilã cu:
a) comerþul cu produse farmaceutice;
b) oricare profesiune sau ocupaþie de naturã a aduce
atingere demnitãþii profesionale de medic sau bunelor
moravuri;

c) starea de sãnãtate necorespunzãtoare profilului medical, atestatã ca atare prin certificat medical eliberat de
comisia de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii
de muncã, potrivit legii;
d) folosirea cu bunã ºtiinþã a cunoºtinþelor medicale în
defavoarea sãnãtãþii bolnavului sau în scop criminal.
SECÞIUNEA a 3-a
Autorizarea de liberã practicã a profesiunii de medic

Art. 8. Ñ (1) Exercitarea profesiunii de medic se face
pe baza autorizaþiei de liberã practicã, care se acordã de
Ministerul Sãnãtãþii.
(2) Autorizarea de liberã practicã a profesiunii de medic
se acordã pe baza urmãtoarelor acte:
a) diploma eliberatã de o instituþie de învãþãmânt universitar medical acreditatã, în condiþiile legii;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sãnãtate;
d) avizul Colegiului Medicilor din România.
Art. 9. Ñ (1) Medicii au dreptul la pensie pentru munca
depusã ºi limitã de vârstã la împlinirea vârstei de 60 de
ani femeile ºi 65 de ani bãrbaþii, cu excepþia doctorilor în
medicinã care pot rãmâne în activitate pânã la vârsta de
65 de ani femeile ºi 70 de ani bãrbaþii.
(2) Academicienii, profesorii, conferenþiarii universitari ºi
cercetãtorii ºtiinþifici gradul I ºi II pot continua, la cerere,
activitatea pânã la vârsta de 65 de ani femeile ºi 70 de
ani bãrbaþii. Menþinerea în activitate, dupã împlinirea acestor vârste, se face cu avizul Senatului universitar al
Colegiului Medicilor din România ºi cu aprobarea
Ministerului Sãnãtãþii ºi a Ministerului Învãþãmântului*).
(3) Persoanele menþionate la alin. (1) pot cere pensionarea la vârsta de 60 de ani bãrbaþii ºi 55 de ani femeile,
dacã este îndeplinitã condiþia de vechime în muncã, precum ºi celelalte condiþii prevãzute de legislaþia de asigurãri
sociale de stat.
(4) Medicii care au depãºit vârstele prevãzute la
alin. (1) ºi (2) pot profesa ºi în continuare, la cerere, cu
autorizaþie de liberã practicã, acordatã anual în condiþiile
art. 8, numai în sectorul privat.
(5) Medicii din reþeaua sanitarã de stat, care au împlinit
vârsta de pensionare Ñ 60 de ani femeile ºi 65 de ani
bãrbaþii Ñ nu pot deþine funcþii administrative de conducere: director în Ministerul Sãnãtãþii, director al direcþiei
sanitare judeþene, director de spital, cu excepþia celor de
la spitalele clinice ºi de la institutele de cercetare.
(6) Medicii deþinuþi sau internaþi din motive politice, aflaþi
în situaþiile prevãzute la art. 1 alin. 1 ºi 2 din Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu
începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în
strãinãtate ori constituite în prizonieri, pot fi menþinuþi, la
cerere, în activitatea profesionalã, pe baza certificatului
anual de sãnãtate, pânã la împlinirea vârstei de 65 de ani
femeile ºi 70 de ani bãrbaþii. Aceste prevederi se aplicã ºi
medicilor care, din motive politice, au fost obligaþi sã îºi
întrerupã studiile o anumitã perioadã, obþinându-ºi licenþa
cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaþi sã îºi reia
activitatea profesionalã.

*) În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 690/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, Ministerul Învãþãmântului a fost reorganizat, iar noua sa denumire este ”Ministerul Educaþiei NaþionaleÒ.
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Art. 10. Ñ În cazul în care un medic îºi întrerupe activitatea profesionalã pe o perioadã mai mare de 5 ani,
Colegiul Medicilor din România atestã competenþa profesionalã a acestuia în vederea reluãrii activitãþii, cu respectarea
prevederilor art. 8 din prezenta lege.
Art. 11. Ñ (1) Controlul ºi supravegherea exercitãrii profesiunii de medic se realizeazã de Ministerul Sãnãtãþii ºi de
Colegiul Medicilor din România.
(2) Colegiul Medicilor din România, prin preºedintele
consiliului judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, precum ºi al Consiliului Naþional al Colegiului Medicilor din
România, este în drept sã exercite acþiunea civilã sau sã
sesizeze, dupã caz, organele judiciare ºi autoritãþile competente pentru urmãrirea ºi trimiterea în judecatã a persoanelor care îºi atribuie sau care întrebuinþeazã fãrã drept
titlul sau calitatea de medic, care practicã în mod ilicit
medicina ºi sã se constituie ca parte civilã sau parte
vãtãmatã, dupã caz, potrivit legii.
CAPITOLUL II
Înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Colegiului Medicilor din România
SECÞIUNEA 1
Caracteristici generale

Art. 12. Ñ (1) Colegiul Medicilor din România se
înfiinþeazã ca organizaþie profesionalã, neguvernamentalã,
cu personalitate juridicã, apoliticã ºi fãrã scop patrimonial,
care reprezintã interesele profesiunii de medic. Colegiul
Medicilor din România acþioneazã pentru dezvoltarea acestei profesiuni ºi a prestigiului ei în cadrul vieþii sociale.
(2) Colegiul Medicilor din România are autonomie
instituþionalã ºi îºi exercitã atribuþiile fãrã posibilitatea vreunei imixtiuni.
(3) Colegiul Medicilor din România cuprinde toþi medicii,
cetãþeni români, domiciliaþi în România, autorizaþi sã practice profesiunea de medic. Medicii care, la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, sunt autorizaþi ºi îºi desfãºoarã
activitatea în unitãþi ale Ministerului Sãnãtãþii sau ale altor
ministere cu reþea sanitarã proprie, precum ºi în sectorul
privat, sunt membri ai Colegiului Medicilor din România de
la aceastã datã.
(4) Sediul Colegiului Medicilor din România este în
municipiul Bucureºti.
SECÞIUNEA a 2-a
Atribuþiile Colegiului Medicilor din România

Art. 13. Ñ Colegiul Medicilor din România are urmãtoarele atribuþii:
a) apãrã demnitatea ºi promoveazã drepturile ºi interesele membrilor sãi în toate sferele de activitate; apãrã
onoarea, libertatea ºi independenþa profesionalã a medicului
în exercitarea profesiunii, asigurã respectarea de cãtre
medici a obligaþiilor ce le revin faþã de bolnav ºi de
sãnãtatea publicã;
b) asigurã aplicarea legilor ºi regulamentelor care organizeazã ºi reglementeazã exerciþiul profesiunii;
c) elaboreazã, adoptã ºi supravegheazã respectarea
Codului de deontologie medicalã;
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d) avizeazã eliberarea autorizaþiei de liberã practicã
medicalã;
e) susþine activitatea ºi dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice
medicale ºi organizeazã manifestãri ºtiinþifice;
f) reprezintã pe membrii sãi în relaþiile cu asociaþii
ºtiinþifice ºi cu sindicatele;
g) colaboreazã cu Ministerul Sãnãtãþii la formarea, specializarea ºi perfecþionarea pregãtirii profesionale a medicilor;
h) elaboreazã, în colaborare cu Ministerul Sãnãtãþii,
metodologia de acordare a gradului profesional ºi tematica
de concurs;
i) acþioneazã, alãturi de instituþiile sanitare centrale ºi
teritoriale, ca în unitãþile medicale publice ºi particulare
(cabinete, policlinici, spitale) sã fie asiguratã calitatea actului medical;
j) organizeazã judecarea cazurilor de abateri de la normele de eticã profesionalã ºi de deontologie medicalã, în
calitate de organ de jurisdicþie profesionalã;
k) sprijinã instituþiile ºi acþiunile de prevedere ºi asistenþã medico-socialã pentru medici ºi familiile lor;
l) promoveazã relaþiile pe plan extern cu organizaþii ºi
formaþiuni similare;
m) în cadrul Colegiului Medicilor din România
funcþioneazã comisii care reprezintã specialitãþile medicale;
n) în cadrul Colegiului Medicilor din România
funcþioneazã o comisie care reprezintã medicii care
lucreazã în sistemul de asigurãri de sãnãtate;
o) avizeazã autorizarea de instalare a cabinetelor medicale particulare ºi se pronunþã în legãturã cu demersurile
întreprinse în vederea interzicerii instalãrii ºi funcþionãrii
acestora, þinând seama de exercitarea activitãþii medicale în
concordanþã cu competenþa profesionalã a medicului, de
dotarea tehnicã, precum ºi de respectarea normelor de
igienã;
p) avizeazã licenþele de înlocuire temporarã sau definitivã.
SECÞIUNEA a 3-a
Membrii Colegiului Medicilor din România. Drepturi ºi obligaþii

Art. 14. Ñ (1) Membrii Colegiului Medicilor din România
sunt înscriºi într-un registru care se publicã periodic.
(2) Medicii ajunºi la vârsta pensionãrii rãmân înscriºi, la
cerere, în Colegiul Medicilor din România.
(3) Medicii pensionari, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se pot înscrie în Colegiul Medicilor din
România.
Art. 15. Ñ Veniturile Colegiului Medicilor din România
se constituie din:
a) taxa de înscriere, cotizaþiile lunare ale membrilor, alte
fonduri rezultate din manifestãri culturale ºi ºtiinþifice;
b) donaþii ºi sponsorizãri din partea unor persoane fizice
ºi juridice, legate, drepturi editoriale, în condiþiile legii;
c) alte surse.
Art. 16. Ñ Fondurile bãneºti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administraþie (salarizare personal, procurare de
fonduri fixe, material gospodãresc), finanþarea cheltuielilor
organizatorice, perfecþionarea pregãtirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, întrajutorarea medicilor
cu venituri mici ºi a familiilor lor, crearea de instituþii cu
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scop filantropic ºi ºtiinþific ºi altele, care se stabilesc de
Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 17. Ñ Membrii Colegiului Medicilor din România
sunt obligaþi:
a) sã respecte regulamentele în vigoare referitoare la
exercitarea profesiunii de medic;
b) sã respecte ºi sã aplice în orice împrejurare normele
de eticã profesionalã ºi deontologia medicalã;
c) sã acorde cu promptitudine îngrijirile medicale de
urgenþã ca o îndatorire fundamentalã profesionalã ºi civicã;
d) sã respecte Statutul Colegiului Medicilor din România;
e) sã aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea ºi codul pe toate actele medicale pe care
le semneazã.
SECÞIUNEA a 4-a
Organizare ºi funcþionare

Art. 18. Ñ Colegiul Medicilor din România este organizat la nivel naþional ºi judeþean, respectiv al municipiului
Bucureºti.
Art. 19. Ñ Forurile de conducere ale Colegiului
Medicilor din România, la nivel judeþean sau al municipiului
Bucureºti, sunt: adunarea generalã, consiliul judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, ºi biroul consiliului.
Art. 20. Ñ (1) Consiliul judeþean are un numãr de
membri proporþional cu numãrul medicilor înscriºi în evidenþã, aleºi de adunarea generalã, dupã cum urmeazã:
Ñ pânã la 500 de medici înscriºi în registru, 11 membri;
Ñ între 501 ºi 1.000 de medici înscriºi în registru,
13 membri;
Ñ între 1.001 ºi 2.000 de medici înscriºi în registru,
19 membri;
Ñ peste 2.000 de medici înscriºi în registru, 21 de
membri.
(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureºti
este format din 23 de membri.
(3) Consiliul judeþean are un numãr de 3Ñ11 membri
supleanþi, aleºi de adunarea generalã.
Art. 21. Ñ (1) Consiliul judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, va alege dintre membrii sãi un birou format
din preºedinte, 3 vicepreºedinþi ºi un secretar.
(2) Funcþiile de preºedinte, vicepreºedinte ºi secretar
sunt incompatibile cu:
a) funcþia corespunzãtoare dintr-un sindicat profesional;
b) funcþia de director ºi de director adjunct al direcþiei
sanitare;
c) funcþii de conducere în structura Ministerului Sãnãtãþii
(ministru, secretar de stat, ºef de departament, director
general, director general adjunct, director ºi director
adjunct).
Art. 22. Ñ (1) Membrii consiliului judeþean, respectiv al
municipiului Bucureºti, titulari ºi supleanþi, se aleg pe o
perioadã hotãrâtã de adunarea generalã a reprezentanþilor
pe þarã a Colegiului Medicilor din România.
(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu
majoritate simplã, prin participarea a minimum douã treimi
din numãrul total al medicilor înscriºi. Dacã nu se va realiza proporþia de douã treimi din numãrul total al medicilor,
la conferinþa pentru alegerea conducerii consiliului judeþean
sau al municipiului Bucureºti, se va organiza, dupã douã
sãptãmâni, o altã conferinþã de alegeri, indiferent de
numãrul participanþilor.

(3) Membrii primului consiliu judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, titulari ºi supleanþi, se aleg pe o duratã
de 2 ani.
Art. 23. Ñ (1) Consiliul judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, se întruneºte la convocarea preºedintelui, în
ºedinþe ordinare, la interval de douã luni. În mod
excepþional, la solicitarea a douã treimi din numãrul membrilor sãi, consiliul judeþean, respectiv al municipiului
Bucureºti, poate fi convocat în ºedinþe extraordinare.
(2) Deciziile consiliului judeþean, respectiv al municipiului
Bucureºti, se adoptã cu votul a jumãtate plus unul din
numãrul total al membrilor.
Art. 24. Ñ (1) Consiliul judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, exercitã atribuþiile prevãzute de lege, date în
competenþa sa, la nivelul judeþului sau al municipiului
Bucureºti, prin regulamentul de funcþionare adoptat de
adunarea generalã a Colegiului Medicilor din România.
(2) În vederea exercitãrii atribuþiilor, consiliul judeþean,
respectiv al municipiului Bucureºti, îºi desfãºoarã activitatea
în comisii, alese de adunarea generalã respectivã, pe
domenii de activitate sau pe specialitãþi medicale, în conformitate cu regulamentul de funcþionare adoptat de adunarea generalã a Colegiului Medicilor din România.
Art. 25. Ñ Conducerea Colegiului Medicilor din
România, la nivel naþional, se exercitã de cãtre:
a) adunarea generalã;
b) consiliul naþional;
c) biroul executiv.
Art. 26. Ñ (1) Adunarea generalã a Colegiului Medicilor
din România este alcãtuitã din reprezentanþii aleºi de adunarea generalã din fiecare judeþ ºi din municipiul Bucureºti,
prin vot direct ºi secret. Norma de reprezentare este de
1 la 100.
(2) Adunarea generalã a Colegiului Medicilor din
România se întruneºte anual.
Art. 27. Ñ Adunarea generalã adoptã Codul de deontologie medicalã ºi Regulamentul de organizare ºi funcþionare
a Colegiului Medicilor din România, în prezenþa a cel puþin
douã treimi din numãrul reprezentanþilor aleºi.
Art. 28. Ñ Colegiul Medicilor din România, între sesiunile adunãrii generale, este condus de Consiliul Naþional.
Art. 29. Ñ (1) Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor
din România este alcãtuit din câte un reprezentant al
fiecãrui judeþ, din 3 reprezentanþi ai municipiului Bucureºti
ºi din câte un reprezentant al medicilor din fiecare minister
care are reþea sanitarã proprie. În afarã de aceºtia,
Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor din România poate
fi asistat, cu rol consultativ, de câte un reprezentant al
Academiei de Medicinã, Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerului Justiþiei.
(2) Pentru constituirea Consiliului Naþional al Colegiului
Medicilor din România este necesarã prezenþa a cel puþin
douã treimi din numãrul reprezentanþilor stabiliþi la alin. (1).
Art. 30. Ñ Deciziile Consiliului Naþional al Colegiului
Medicilor din România sunt validate prin votul a cel puþin
douã treimi din numãrul membrilor acestuia.
Art. 31. Ñ Atribuþiile Consiliului Naþional al Colegiului
Medicilor din România sunt:
a) elaboreazã Codul de deontologie medicalã, precum ºi
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Colegiului
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Medicilor din România, în termen de 6 luni de la constituirea Consiliului Naþional al Colegiului Medicilor din România;
b) fixeazã cotizaþia care trebuie plãtitã obligatoriu de
cãtre fiecare medic consiliului judeþean sau al municipiului
Bucureºti, stabilind partea din aceastã cotizaþie care trebuie
viratã cãtre Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor din
România;
c) gestioneazã bunurile Colegiului Medicilor din România
ºi poate sã creeze ºi sã subvenþioneze acþiuni interesând
profesiunea medicalã, acþiuni de întrajutorare sau de sponsorizare;
d) controleazã gestiunea consiliului judeþean, respectiv al
municipiului Bucureºti, care trebuie sã îl informeze cu
privire la toate acþiunile financiare;
e) soluþioneazã, în termen de 30 de zile de la înregistrare, ca instanþã superioarã, contestaþiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judeþene, respectiv al
municipiului Bucureºti, în conformitate cu regulamentele
proprii.
Art. 32. Ñ În cadrul Consiliului Naþional al Colegiului
Medicilor din România funcþioneazã mai multe comisii al
cãror numãr, competenþe, precum ºi regulamentul de
funcþionare sunt stabilite de cãtre acesta.
Art. 33. Ñ (1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor din
România asigurã activitatea permanentã a acestuia, în conformitate cu legea ºi regulamentele proprii.
(2) Biroul executiv este alcãtuit dintr-un preºedinte,
3 vicepreºedinþi ºi un secretar general.
Art. 34. Ñ Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor din
România va fi consultat de cãtre Ministerul Sãnãtãþii în
elaborarea programelor de sãnãtate ºi a actelor normative.
Art. 35. Ñ (1) Contractul de muncã al persoanei care
exercitã o funcþie de conducere în biroul executiv al consiliului judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, ºi al
Consiliului Naþional al Colegiului Medicilor din România se
suspendã, la cererea persoanei în cauzã, pe perioada cât
îndeplineºte funcþia respectivã, cu menþinerea locului de
muncã.
(2) Persoana aflatã într-o situaþie prevãzutã la alin. (1)
beneficiazã de vechime în muncã, perioada respectivã fiind
astfel consideratã.
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e) retragerea calitãþii de membru al Colegiului Medicilor
din România ºi propunerea cãtre Ministerul Sãnãtãþii pentru
retragerea autorizaþiei de practicã a profesiunii de medic.
(2) Sancþiunile prevãzute la lit. a)Ñc) se aplicã de cãtre
consiliul judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, pentru
membrii lor.
(3) Sancþiunile prevãzute la lit. d) ºi e) se aplicã de
cãtre Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor din România,
numai dupã efectuarea unei expertize de specialitate de
cãtre o comisie alcãtuitã din cel puþin cinci specialiºti, din
specialitatea persoanei în cauzã, aprobatã de acesta, la
propunerea comisiilor de specialitate.
(4) Concluziile anchetei ºi sancþiunile aplicate se comunicã în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu,
Ministerului Sãnãtãþii ºi persoanei juridice cu care medicul
sancþionat a încheiat contractul de muncã ºi care decid,
dupã caz, pe baza acestora, cu privire la autorizaþia de
liberã practicã a profesiunii de medic, precum ºi cu privire
la contractul de muncã.
(5) Consiliul judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti,
reprezintã prima instanþã, iar Consiliul Naþional al Colegiului
Medicilor din România, instanþa de recurs, pentru orice litigiu sau abatere comisã de medic.
Art. 38. Ñ (1) Împotriva sancþiunilor prevãzute la art. 37
alin. (1) lit. a)Ñc) se poate introduce contestaþie la comisia
deontologicã competentã, în termen de 30 de zile de la
comunicarea sancþiunii.
(2) Împotriva sancþiunilor prevãzute la art. 37 alin. (1)
lit. d) ºi e) se poate introduce contestaþie la judecãtoria în
raza cãreia îºi desfãºoarã activitatea medicul sancþionat, în
termen de 30 de zile de la comunicarea sancþiunii.
Art. 39. Ñ Rãspunderea disciplinarã a membrilor
Colegiului Medicilor din România, potrivit prezentei legi, nu
exclude rãspunderea penalã, contravenþionalã, civilã sau
materialã, conform prevederilor legale.
Art. 40. Ñ Dupã un interval de un an de la emiterea
deciziei de suspendare a autorizaþiei de liberã practicã
medicalã, medicul în cauzã poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouã cerere nu poate fi
fãcutã decât dupã un an.
Art. 41. Ñ Practicarea profesiunii de medic de cãtre o
persoanã care nu are aceastã calitate constituie infracþiune
ºi se pedepseºte conform legii penale.

Proceduri ºi sancþiuni

CAPITOLUL III

Art. 36. Ñ Prin comisia de deontologie ºi prin comisiile
de specialitate ale consiliului judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti, ºi ale Consiliului Naþional, Colegiul
Medicilor din România judecã litigiile ºi abaterile deontologice ºi disciplinare ale medicilor.
Art. 37. Ñ (1) Membrii Colegiului Medicilor din
România, care încalcã jurãmântul depus, legile ºi regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic
ºi nu respectã Codul de deontologie medicalã, rãspund disciplinar în funcþie de gravitatea abaterii ºi li se va aplica
una dintre urmãtoarele sancþiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporarã, pe un interval de 6Ñ12 luni,
a calitãþii de membru al Colegiului Medicilor din România;

Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 42. Ñ Ministerul Sãnãtãþii are obligaþia de a pune
la dispoziþie comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Medicilor din România evidenþa nominalã
a medicilor din România, conform anexei la prezenta lege,
în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României.
Art. 43. Ñ (1) Pânã la alegerea primului consiliu
judeþean al Colegiului Medicilor din România, respectiv al
municipiului Bucureºti, cererile de înscriere în colegiu se
depun la comisiile electorale respective, urmând ca, în termen de 6 luni de la aceeaºi datã, Ministerul Sãnãtãþii sã
elibereze autorizaþia de liberã practicã medicalã.
(2) Primele alegeri vor fi organizate de comisii electorale desemnate, în care direcþiile sanitare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, pe de o parte, ºi filialele judeþene
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ale sindicatelor medicilor, existente la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, pe de altã parte, au un numãr
egal de reprezentanþi. Comisiile electorale sunt alcãtuite din
6 membri.
(3) La nivelul þãrii se va organiza o comisie electoralã
centralã, în care Ministerul Sãnãtãþii va avea 3 reprezentanþi, sindicatele medicilor, în ansamblul lor, 3 reprezentanþi ºi ministerele cu reþea sanitarã proprie câte un
reprezentant. Activitatea acestei comisii constã în validarea
alegerilor judeþene ºi în organizarea alegerilor pe þarã; activitatea ei înceteazã o datã cu constituirea legalã a primei
adunãri generale a Colegiului Medicilor din România.
Art. 44. Ñ Administraþia localã, prin consiliile judeþene,
va asigura spaþiile corespunzãtoare pentru consiliile
judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti, ale Colegiului
Medicilor din România, cât ºi pentru Consiliul Naþional al

Colegiului Medicilor din România, în termen de 60 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 45. Ñ Atribuþiile Colegiului Medicilor din România
nu pot fi exercitate de nici o altã asociaþie profesionalã
medicalã. Membrii Colegiului Medicilor pot face parte ºi din
alte asociaþii profesionale.
Art. 46. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
lege.
Art. 47. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare în termen
de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
Art. 48. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi
se abrogã art. 79 alin. (1), art. 80 ºi 81 din Legea
nr. 3/1978 privind asigurarea sãnãtãþii populaþiei, Hotãrârea
Guvernului nr. 220/1992 privind aprobarea principiilor de
bazã ale Statutului medicului din România, precum ºi orice
alte dispoziþii contrare.

ANEXÃ

Numele ºi prenumele medicului ..................................................................
Data naºterii ..................................................................................................
Specialitatea ºi gradul profesional ..............................................................
Titlul ºtiinþific....................................................................................................
Promoþia ........................................................................................................
Locul de muncã..............................................................................................
Adresa ºi numãrul de telefon ........................................................................
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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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ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
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