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GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea delega˛iei p„r˛ii rom‚ne Ón Comisia mixt„ pentru reconstituirea
∫i marcarea frontierei de stat dintre Rom‚nia ∫i Serbia ∫i Muntenegru
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 16 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Rom‚niei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 243/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 13 din Conven˛ia dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea ∫i Óntre˛inerea liniei de frontier„ ∫i a
semnelor de frontier„, la frontiera de stat rom‚no-iugoslav„, semnat„ la Belgrad la 15 decembrie 1976, ratificat„ prin
Decretul nr. 82/1977 pentru ratificarea unor tratate interna˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se nume∫te Ón calitate de pre∫edinte al
delega˛iei p„r˛ii rom‚ne Ón Comisia mixt„ pentru
reconstituirea ∫i marcarea frontierei de stat dintre Rom‚nia

∫i Serbia ∫i Muntenegru domnul comisar-∫ef de poli˛ie
Chiril„ Mircea, directorul Direc˛iei Poli˛iei de Frontier„
Timi∫oara.
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Art. 2. — Se numesc Ón calitate de membri ai delega˛iei
p„r˛ii rom‚ne Ón Comisia mixt„ pentru reconstituirea ∫i
marcarea frontierei de stat dintre Rom‚nia ∫i Serbia ∫i
Muntenegru domnul inspector principal de poli˛ie inginer
RÓcu Gheorghe din cadrul Inspectoratului General al Poli˛iei
de Frontier„ ∫i domnul Liviu Dumitru din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.

Art. 3. — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor asigur„
punerea Ón aplicare a prevederilor prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 780/2002 pentru
modificarea componen˛ei delega˛iei p„r˛ii rom‚ne Ón
Comisia mixt„ pentru reconstituirea ∫i marcarea frontierei
de stat rom‚no-iugoslave, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 15 iunie 2005.
Nr. 572.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de Mini∫tri al Republicii Albania
privind reglementarea datoriei Republicii Albania c„tre Rom‚nia,
semnat la Bucure∫ti la 24 februarie 2005
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea opera˛iunilor de
import-export care se deruleaz„ prin cliring, barter ∫i cooperare economic„ interna˛ional„ Ón baza acordurilor comerciale ∫i
de pl„˛i guvernamentale, republicat„,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Acordul dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Consiliul de Mini∫tri al Republicii Albania privind
reglementarea datoriei Republicii Albania c„tre Rom‚nia,
semnat la Bucure∫ti la 24 februarie 2005*).

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, administratorul ∫i
depozitarul acordului prev„zut la art. 1, este autorizat s„
duc„ la Óndeplinire prevederile acestuia.
Art. 3. — Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. este
autorizat„ pentru realizarea opera˛iunilor bancare, potrivit
prevederilor art. 2 din acordul prev„zut la art. 1.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 15 iunie 2005.
Nr. 573.
*) Acordul se comunic„ Ministerului Finan˛elor Publice.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate
∫i de administrare a unor imobile situate Ón municipiul Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ transmiterea unor imobile —
construc˛ii ∫i teren aferent, situate Ón municipiul Bucure∫ti,

Bd. Geniului nr. 42, sectorul 6, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
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hot„r‚re, din proprietatea ™colii Na˛ionale de Studii Politice
∫i Administrative din Bucure∫ti Ón proprietatea public„ a
statului ∫i Ón administrarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„.
(2) Se aprob„ transmiterea unui teren situat Ón
municipiul Bucure∫ti, bd. M„r„∫ti nr. 65—67, sectorul 1,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anex„, din
proprietatea privat„ a statului ∫i din administrarea Regiei
Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“

Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii pentru ™coala Na˛ional„ de Studii
Politice ∫i Administrative din Bucure∫ti.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 585.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul schimb„rii titularului dreptului de proprietate ∫i de administrare
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Municipiul Bucure∫ti,
Bd. Geniului nr. 42,
sectorul 6

™coala Na˛ional„
de Studii Politice
∫i Administrative

Serviciul de Protec˛ie
∫i Paz„

Municipiul Bucure∫ti,
Regia Autonom„
bd. M„r„∫ti nr. 65—67, îAdministra˛ia
sectorul 1
Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii pentru ™coala
Na˛ional„ de Studii
Politice ∫i Administrative

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pavilionul E — dormitor (S+P+2E):
— suprafa˛a construit„ = 582 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 2.331 m2
Pavilionul Z — magazie — P:
— suprafa˛a construit„ = 47 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 47 m2
Total teren = 1.794 m2
Total teren = 2.000 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti
la 18 mai 2005 ∫i la Zagreb la 30 mai 2005 ∫i, respectiv, la Bucure∫ti la 15 iunie 2005,
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
la Scrisoarea de Ón˛elegere dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare privind acordarea unui avans, Ón valoare de 2 milioane dolari S.U.A.,
pentru preg„tirea proiectului îEconomia bazat„ pe cunoa∫tere“, care urmeaz„ s„ fie finan˛at
printr-un Ómprumut Ón valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnat„ la Bucure∫ti la 30 iunie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele ∫i al
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 367/2004 pentru ratificarea Scrisorii de Ón˛elegere dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind acordarea unui avans, Ón valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru preg„tirea
proiectului îEconomia bazat„ pe cunoa∫tere“, care urmeaz„ s„ fie finan˛at printr-un Ómprumut Ón valoare de 80 milioane
dolari S.U.A., semnat„ la Bucure∫ti la 30 iunie 2004,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit prin
schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la 18 mai 2005 ∫i
la Zagreb la 30 mai 2005 ∫i, respectiv, la Bucure∫ti la
15 iunie 2005, Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la
Scrisoarea de Ón˛elegere dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind

acordarea unui avans, Ón valoare de 2 milioane dolari
S.U.A., pentru preg„tirea proiectului îEconomia bazat„ pe
cunoa∫tere“, care urmeaz„ s„ fie finan˛at printr-un
Ómprumut Ón valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnat„
la Bucure∫ti la 30 iunie 2004, ratificat„ prin Legea
nr. 367/2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 586.

ROM¬NIA
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

18 mai 2005
BANCA MONDIAL√

Domnului Anand Seth
Director de ˛ar„
Direc˛ia Europa Central„ ∫i de Sud
Regiunea Europa ∫i Asia Central„

Referitor la: Avansul pentru preg„tirea Ómprumutului pentru investi˛ii specifice propus îEconomia bazat„
pe cunoa∫tere“ — Scrisoarea de Ón˛elegere nr. P4090—RO
Amendament la Planul de achizi˛ii prev„zut Ón anexa nr. V la scrisoarea de Ón˛elegere
Prelungirea termenului de finalizare

Stimate Domnule Seth,
V„ mul˛umesc pentru scrisoarea dumneavoastr„ din data de 10 mai 2005, prin care v„ exprima˛i acordul Ón
leg„tur„ cu prelungirea termenului de finalizare p‚n„ la data de 30 decembrie 2005, pornind de la premisa c„ avansul va
fi integral angajat p‚n„ la sf‚r∫itul acestui an.
Pentru a respecta prevederile Scrisorii de Ón˛elegere nr. P4090—RO, ratificat„ prin Legea nr. 367/2004, ne este
necesar acordul B„ncii cu privire la amendamentul solicitat Ón leg„tur„ cu Planul de achizi˛ii prev„zut Ón anexa nr. V la
scrisoarea de Ón˛elegere.
ﬁin‚nd cont de rezultatele legate de angajarea activit„˛ilor din avansul pentru preg„tirea Ómprumutului pentru
investi˛ii specifice propus îEconomia bazat„ pe cunoa∫tere“, ne exprim„m disponibilitatea de a Óncepe negocierile
Ómprumutului pentru finan˛area respectivului proiect Ón cea de-a doua parte a anului 2005.
Œn speran˛a de a beneficia Ón continuare de sus˛inerea ∫i Ón˛elegerea dumneavoastr„,

Cu stim„,
Drago∫ Neac∫u,
secretar de stat
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BANCA MONDIAL√
BANCA INTERNAﬁIONAL√ PENTRU RECONSTRUCﬁIE ™I DEZVOLTARE

Asocia˛ia de Dezvoltare Interna˛ional„
30 mai 2005
Excelen˛ei Sale
Ionel Popescu
Ministrul finan˛elor publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Rom‚nia: Avansul pentru preg„tirea proiectului îEconomia bazat„ pe cunoa∫tere“ (P4090—RO)
Amendament la scrisoarea de Ón˛elegere
Domnule Ministru,
Referindu-ne la Scrisoarea de Ón˛elegere dintre Rom‚nia (Œmprumutatul) ∫i Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (Banca) privind preg„tirea proiectului sus-men˛ionat, din data de 22 iunie 2004, ∫i la
scrisoarea dumneavoastr„ din data de 18 mai 2005, Ón care propune˛i amendamente la acela∫i proiect,
avem pl„cerea s„ v„ inform„m c„ Banca este de acord s„ efectueze amendamentele solicitate. Propunem, de
asemenea, ca urmare a discu˛iilor Óntre reprezentan˛ii Œmprumutatului ∫i Banc„, simplificarea aranjamentelor pentru a
ajunge la un acord comun Óntre Banc„ ∫i Œmprumutat Ón ceea ce prive∫te activit„˛ile din Planul de achizi˛ii (Planul),
sporirea eficien˛ei cu care este utilizat avansul, prin eliminarea men˛ion„rii explicite a Planului Ón acord ∫i prin aprobarea,
Ón schimb, a Planului (∫i a oric„ror modific„ri ale acestuia) prin acordul scris de tip îNo Objection“ al conduc„torului de
proiect din partea B„ncii.
Œn consecin˛„, se propune amendarea scrisorii de Ón˛elegere dup„ cum urmeaz„:
1. Œn al doilea paragraf din preambul, cuvintele îanexele nr. I—V“ se Ónlocuiesc cu cuvintele îanexele nr. I—IV“.
2. A doua propozi˛ie a paragrafului 5 din anexa nr. I se modific„ Ón sensul urm„tor:
îCu excep˛ia cazurilor Ón care BIRD va conveni altfel, consultan˛ii vor fi selecta˛i Ón concordan˛„ cu prevederile
anexei nr. III la prezenta scrisoare de Ón˛elegere.“
3. A patra propozi˛ie a paragrafului 5 din anexa nr. I se modific„ Ón sensul urm„tor:
îCu excep˛ia cazurilor Ón care BIRD va conveni altfel, bunurile ∫i lucr„rile vor fi achizi˛ionate Ón concordan˛„ cu
prevederile anexei nr. III la prezenta scrisoare de Ón˛elegere.“
4. Data la care se face referire Ón paragraful 8 din anexa nr. I se Ónlocuie∫te cu data de 31 decembrie 2005.
5. Anexa nr. V (Planul de achizi˛ii) se elimin„.
V„ rug„m s„ ne comunica˛i acordul dumneavoastr„ cu privire la amendamentele de mai sus la scrisoarea de
Ón˛elegere, prin semnarea ∫i trimiterea c„tre noi a exemplarului anexat al acestei scrisori. Acest amendament va intra Ón
vigoare la primirea unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.
Cu stim„,
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
Anand K. Seth,
director
Direc˛ia Europa Central„ ∫i de Sud
Regiunea Europa ∫i Asia Central„
Agreat ∫i confirmat:
ROM¬NIA

Ionel Popescu,
ministrul finan˛elor publice
Data: 15 iunie 2005
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DECIZII

ALE

P R I M U L U I-M I N I S T R U
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Merschi Anton Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct
al Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 807.165 din 20 iunie 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care au
fost comunicate rezultatele ∫i procesele-verbale Óncheiate Ón urma concursului organizat Ón perioada 15—16 iunie 2005
pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general adjunct
din cadrul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) ∫i al art. 54
alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, domnul Merschi Anton se nume∫te Ón

func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 22 iunie 2005.
Nr. 370.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind Ónscrierea contribuabililor Ón eviden˛a special„
Œn temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 75 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedura privind Ónscrierea general„ a tehnologiei informa˛iei din cadrul Ministerului
contribuabililor Ón eviden˛a special„, prev„zut„ Ón anexa Finan˛elor Publice, precum ∫i direc˛iile generale ale
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor
Art. 2. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor, Direc˛ia antifraud„ fiscal„ ∫i Direc˛ia de duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
metodologie ∫i proceduri pentru inspec˛ia fiscal„ din cadrul
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Direc˛ia Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 16 iunie 2005.
Nr. 296.
ANEX√

PROCEDURA
privind Ónscrierea contribuabililor Ón eviden˛a special„
1. La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin, Ón eviden˛a
special„ care se constituie potrivit prevederilor art. 75 alin. (5) din

Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„
fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
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Ónscriu contribuabilii care figureaz„ Ón eviden˛a special„ a
contribuabililor inactivi, constituit„ potrivit alin. (5) al aceluia∫i
articol, Ón vigoare p‚n„ la data de 3 februarie 2005.
2. Œn eviden˛a special„, parte component„ a Registrului
contribuabililor, constituit„ potrivit pct. 1, vor fi Ónscri∫i contribuabilii
persoane juridice sau orice alte entit„˛i f„r„ personalitate juridic„,
care, Ón toate cazurile, Ón decurs de 12 luni consecutive,
Óndeplinesc cumulativ urm„toarele criterii:
— nu au depus declara˛ii fiscale (fi∫e fiscale, declara˛ii
informative, formularul 100 îDeclara˛ie privind obliga˛iile de plat„
la bugetul general consolidat“, formularul 101 îDeclara˛ie privind
impozitul pe profit“, formularul 300 îDecont de tax„ pe valoarea
ad„ugat„“ etc.) ∫i situa˛ii financiare (raport„ri contabile semestriale
sau anuale);
— nu au efectuat pl„˛i datorate c„tre bugetul de stat, bugetul
asigur„rilor sociale de stat, bugetul Fondului na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate, bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj;
— nu li s-a aprobat, la cerere, de c„tre organul fiscal
competent o m„sur„ privind Óndeplinirea obliga˛iilor fiscale.
3. Contribuabilii Ónscri∫i Ón eviden˛a special„ vor fi sco∫i din
aceast„ eviden˛„ la data la care Óndeplinesc una dintre
urm„toarele condi˛ii:
— li s-a aprobat, la cerere, trecerea Ón regimul derogatoriu de
declarare;
— ∫i-au Óndeplinit toate obliga˛iile de declarare ∫i plat„
restante, rezultate din eviden˛ele fiscale.
4. Eviden˛a special„ constituit„ potrivit pct. 1 se actualizeaz„ lunar.
Œn perioada 1—5 a fiec„rei luni se va stabili, la nivelul
unit„˛ilor operative din subordinea direc˛iilor generale ale finan˛elor
publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, lista cuprinz‚nd
contribuabilii care Óndeplinesc criteriile de intrare Ón/ie∫ire din
eviden˛a special„ existent„ Ón ultima zi a lunii precedente.
Selectarea contribuabililor care Óndeplinesc condi˛iile de intrare
Ón eviden˛a special„ se realizeaz„ prin verificarea condi˛iilor
prev„zute la pct. 2, dup„ eliminarea contribuabililor selecta˛i care
figureaz„ deja Ónscri∫i Ón eviden˛a special„ ∫i a celor care
Óndeplinesc condi˛iile de ie∫ire prev„zute la pct. 3.
5. Listele cuprinz‚nd contribuabilii care Óndeplinesc criteriile de
intrare Ón/ie∫ire din eviden˛a special„ se transmit, p‚n„ la data de
5 a fiec„rei luni, direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, care vor proceda la
actualizarea listei contribuabililor Ónscri∫i Ón eviden˛a special„.
6. Lista cuprinz‚nd contribuabilii Ónscri∫i Ón eviden˛a special„
va fi transmis„ de c„tre direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, p‚n„ la data de 15 a fiec„rei
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luni, Direc˛iei generale a tehnologiei informa˛iei din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice, care o va consolida at‚t din punct
de vedere al criteriilor men˛ionate la pct. 2, c‚t ∫i din punct de
vedere al sediilor secundare, la nivelul Óntregului teritoriu.
Ca urmare a acestei ac˛iuni vor fi trecute Ón eviden˛a special„
toate sediile secundare apar˛in‚nd contribuabililor care se
reg„sesc Ón eviden˛a special„.
Lista consolidat„ va fi transmis„ G„rzii Financiare, Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor ∫i direc˛iilor generale ale finan˛elor publice
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti de c„tre Direc˛ia general„ a
tehnologiei informa˛iei din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice.
Direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti comunic„ lista consolidat„ cuprinz‚nd
contribuabilii Ónscri∫i Ón eviden˛a special„ compartimentelor cu
atribu˛ii de control. Lista consolidat„ se comunic„ ∫i unit„˛ilor
teritoriale din subordine, pentru acei contribuabili care Ó∫i au
domiciliul fiscal Ón raza teritorial„ a unit„˛ii respective, Ón vederea
actualiz„rii bazei de date locale îRegistrul contribuabililor“.
7. P‚n„ la data de 20 a fiec„rei luni, Agen˛ia Na˛ional„ de
Administrare Fiscal„, Ón colaborare cu Direc˛ia general„ a
tehnologiei informa˛iei din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, va
comunica lista cuprinz‚nd contribuabilii Ónscri∫i Ón eviden˛a special„
Companiei Na˛ionale îImprimeria Na˛ional„“ — S.A., potrivit
prevederilor Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 1.849/2003
privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special,
comune pe economie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
8. Pe perioada c‚t contribuabilii figureaz„ Ón eviden˛a special„
nu pot comanda ∫i nu pot ridica formulare tipizate cu regim
special de la Compania Na˛ional„ îImprimeria Na˛ional„“ — S.A.
∫i unit„˛ile autorizate s„ elibereze formulare tipizate.
Œn cazul Ón care contribuabilii Ónscri∫i Ón eviden˛a special„ se
prezint„ la sediul acestor unit„˛i pentru comandarea sau ridicarea
de formulare tipizate cu regim special, ace∫tia vor fi Óndruma˛i
c„tre organele fiscale de domiciliu Ón vederea clarific„rii situa˛iei
lor fiscale.
9. Pe perioada c‚t contribuabilii figureaz„ Ón eviden˛a special„
le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la
declararea, stabilirea, verificarea ∫i colectarea impozitelor, taxelor,
contribu˛iilor ∫i a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Prin excep˛ie de la alineatul precedent, contribuabilii inclu∫i Ón
eviden˛a special„ nu vor fi supu∫i procedurilor curente de
notificare pentru nedepunerea declara˛iilor.
10. Pentru aplicarea prezentei proceduri, comunicarea listei
cuprinz‚nd contribuabilii Ónscri∫i Ón eviden˛a special„ se face
numai Ón format electronic.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind Registrul de eviden˛„ fiscal„
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ulterioare,
Ón baza dispozi˛iilor pct. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului II din Codul fiscal, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Contribuabilii, Ónregistra˛i ca pl„titori de impozit
pe profit, sunt obliga˛i s„ Óntocmeasc„ Registrul de eviden˛„
fiscal„ Ón conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(2) Modelul, con˛inutul, caracteristicile de tip„rire, modul de
difuzare, utilizare ∫i p„strare ale Registrului de eviden˛„ fiscal„
sunt prezentate Ón anexele nr. 1 ∫i 2 care fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Registrul de eviden˛„ fiscal„ are ca scop Ónscrierea
tuturor informa˛iilor care au stat la determinarea profitului
impozabil ∫i a calculului impozitului pe profit cuprins Ón declara˛ia
privind obliga˛iile de plat„ la bugetul general consolidat.
Art. 3. — Informa˛iile din Registrul de eviden˛„ fiscal„ vor fi
Ónregistrate Ón ordine cronologic„ ∫i vor corespunde cu opera˛iunile
fiscale ∫i cu datele privind impozitul pe profit din declara˛ia privind
obliga˛iile de plat„ la bugetul general consolidat.

Art. 4. — Opera˛iunile Ónregistrate Ón Registrul de eviden˛„
fiscal„ sunt la latitudinea contribuabilului, Ón func˛ie de specificul
activit„˛ii ∫i de necesit„˛ile proprii ale acestuia.
Art. 5. — Registrul de eviden˛„ fiscal„ se utilizeaz„ Ón strict„
concordan˛„ cu destina˛ia acestuia ∫i se completeaz„ astfel Ónc‚t
s„ permit„ Ón orice moment identificarea ∫i controlul opera˛iunilor
efectuate pentru determinarea impozitului pe profit cuprins Ón
declara˛ia privind obliga˛iile de plat„ la bugetul general consolidat.
Art. 6. — Impozitul pe profit calculat ∫i Ónscris Ón Registrul de
eviden˛„ fiscal„ va fi identic cu cel Ónscris Ón declara˛ia privind
obliga˛iile de plat„ la bugetul general consolidat.
Art. 7. — Contribuabilii, pl„titori de impozit pe profit, au
obliga˛ia de a prezenta Registrul de eviden˛„ fiscal„ organelor de
inspec˛ie fiscal„ competente.
Art. 8. — Registrul de eviden˛„ fiscal„ se p„streaz„ la
domiciliul fiscal al contribuabilului.
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Art. 9. — Œnregistr„rile Ón Registrul de eviden˛„ fiscal„ se vor
face pentru fiecare perioad„ pentru care contribuabilul are
obliga˛ia de a declara impozitul pe profit.
Art. 10. — Registrul de eviden˛„ fiscal„ este document cu
regim special de tip„rire ∫i distribuire ∫i se execut„ de Compania
Na˛ional„ îImprimeria Na˛ional„ — S.A.“, cu utilizarea unor
elemente de securizare ∫i cu respectarea prevederilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiar„ ∫i contabil„ ∫i a normelor
metodologice privind Óntocmirea ∫i utilizarea acestora, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 11. — (1) Registrul de eviden˛„ fiscal„ se elibereaz„ contra
cost de unit„˛ile fiscale din raza teritorial„ Ón care contribuabilul Ó∫i
are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de
Ónregistrare emis de Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului.
(2) Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin, contribuabilii, pl„titori de impozit pe profit, vor
achizi˛iona Registrul de eviden˛„ fiscal„.

(3) Contribuabilii nou-Ónfiin˛a˛i, declara˛i pl„titori de impozit pe
profit, vor achizi˛iona Registrul de eviden˛„ fiscal„ Ón termen de
30 de zile de la data Ónregistr„rii.
(4) Contribuabilii care nu mai Óndeplinesc condi˛iile de pl„titor
de impozit pe veniturile microÓntreprinderilor vor achizi˛iona
Registrul de eviden˛„ fiscal„ Ón termen de 30 de zile de la data
la care au devenit pl„titori de impozit pe profit.
Art. 12. — Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1),
contribuabilii Ónregistra˛i ca pl„titori de impozit pe profit pot ˛ine
Registrul de eviden˛„ fiscal„ Ón form„ electronic„.
Art. 13. — Direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i
a municipiului Bucure∫ti, Direc˛ia general„ de administrare a
marilor contribuabili din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice,
Direc˛ia economic„ ∫i administrativ„ din cadrul Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„ ∫i Compania Na˛ional„ îImprimeria
Na˛ional„“ — S.A. vor lua m„suri pentru ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 14. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 21 iunie 2005.
Nr. 870.
ANEXA Nr. 1

Modelul ∫i con˛inutul Registrului de eviden˛„ fiscal„
Nr.
crt.

Explica˛ii privind opera˛iunile efectuate ∫i calculul impozitului pe profit*)

Valoarea
— lei —

*) Se va Ónscrie ∫i simbolul contului Ón care au fost Ónregistrate sumele care fac obiectul acestor explica˛ii.
ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare, utilizare ∫i p„strare ale Registrului de eviden˛„ fiscal„
1. Denumire: Registrul de eviden˛„ fiscal„
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tip„rire: carnete de 100 file,
numerotate automat
4. Se difuzeaz„: contra cost, prin unit„˛ile fiscale
teritoriale

5. Se utilizeaz„: de c„tre contribuabili pentru Ónscrierea
tuturor informa˛iilor care au stat la determinarea profitului
impozabil ∫i a impozitului pe profit
6. Se Óntocme∫te: Óntr-un exemplar
7. Circul„: la contribuabil pentru justificarea calculului
impozitului pe profit
8. Se arhiveaz„: la contribuabil.
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