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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 142
alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 68 din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Petre Lăzăroiu se numește în funcția de judecător la
Curtea Constituțională, în locul și pe durata mandatului domnului Petre Ninosu,
ca urmare a decesului acestuia.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 16 septembrie 2008.
Nr. 870.

30–31
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului
de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total
unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat
de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.
și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de Societatea Comercială PRISMA
SERV COMPANY — S.R.L. și se aprobă rata de creștere a
eficienței economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terților,
beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale din
localitățile în care Societatea Comercială PRISMA SERV
COMPANY — S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.

Art. 4. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care Societatea
Comercială PRISMA SERV COMPANY — S.R.L. deține licența
de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează
pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 5. — Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY —
S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar
compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea
acestora.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 2 septembrie 2008.
Nr. 118.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare
și ratele de creștere a eficienței economice
pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

10.928

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

18,80

Venit total unitar

Lei/MWh

21,85

Rata de creștere a eficienței economice

4,21%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

MWh

10.928

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

3,97

Venit total unitar

Lei/MWh

4,62

Rata de creștere a eficienței economice

8,82%
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

21,85

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

0,00

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de
Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

99,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

0,00

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
pentru aprobarea formularelor de avize de garanție
privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare
În conformitate cu art. 33 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale
Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările ulterioare,
ținând seama de prevederile Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și de prevederile Legii nr. 32/2006 privind
obligațiunile ipotecare,
în temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă formularele de avize de garanție în

Art. 3. — În vederea utilizării sistemului de transfer electronic

baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de

de date, în condițiile legii, autoritatea de supraveghere a publicat

Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare arhiva, al căror

pe site-ul arhivei o listă referitoare la tipul documentelor

conținut este prevăzut în anexele nr. 1—13, care fac parte

transmise și formatele electronice ale formularelor de avize de

integrantă din prezentul ordin.

garanție.

(2) Formularele prevăzute în anexa nr. 13 vor putea fi

Art. 4. — Un exemplar al formularului va fi înapoiat

utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de garanție

solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă, pe suport

referitoare la creanțele bugetare.

hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă

Art. 2. — (1) Formularul de aviz de garanție pe suport hârtie

electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a

va fi completat în dublu exemplar și semnat de către solicitant.

operatorului sau agentului, cu menționarea numărului și datei

Formularul de aviz de garanție poate fi completat și prin utilizarea

înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a

unor programe informatice și semnat de solicitantul înscrierii.

înscrierii.

(2) Solicitanții vor certifica prin semnătură orice ștersături,

Art. 5. — Direcția pentru servicii juridice conexe va lua

adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de garanție.

măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a

(3) Solicitantul înregistrării în arhivă are obligația de a
completa toate rubricile formularului de aviz de garanție, iar cele
care nu sunt aplicabile în speță, precum și spațiile goale vor fi

prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă

barate cu linii.
(4) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt

Ordinul ministrului justiției nr. 1.290/C/2004 pentru aprobarea

suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informațiilor, rubricile

formularelor de avize de garanție privind înregistrările efectuate

existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor

în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a

programe informatice adecvate. Operatorii de arhivă au obligația

instrucțiunilor de completare a acestor formulare, publicat în

de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004,

cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

cu modificările ulterioare.
p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat

București, 14 iulie 2008.
Nr. 1.929/C.
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ANEXA Nr. 1

FORMULAR

de aviz de garanție inițial1)
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data ................. ora ................. minutul ................. secunda ................. înscrierii
Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în localitatea .................................., județul/sectorul .....................,
str. ............................ nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., act identitate ...... seria ........ nr. ............., eliberat de .............
la data de ................, codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara ..........................., nr. de telefon .................................,
în calitate de (bifați una dintre căsuțe)
creditor 
debitor 
reprezentant al creditorului 
reprezentant al debitorului 
reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/20062) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de garanție inițial și solicit înregistrarea lui:
1. Bifați una dintre căsuțe și completați, dacă este cazul, cu datele corespunzătoare:
Înscriere inițială 
Înscrierea intenției de constituire a garanției 
Transformarea intenției de constituire a garanției în aviz de garanție inițial . Folosiți spațiul alăturat pentru a
preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de garanție prin care s-a făcut publică intenția de constituire a garanției:
..........................................................................................................................................................................................................
2. Destinația înscrierii
Creditor garantat/Debitor 
Locatar/Locator (Finanțator) 
Consignatar/Consignant 
Vânzător/Cumpărător 
Obligații agricole 
Creanțe securitizate 
Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice 
Alte înscrieri 
3. Numele/denumirea creditorului
Creditorul persoană juridică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creditorilor persoane juridice care vor fi înscriși: ....................................
3 a) Denumirea persoanei juridice3) ....................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice4) ....................................................................................................................................................
Sediul: str. ...................................... nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......., ap. ......, localitatea ...................................,
județul/sectorul ..............., cod poștal ................., țara ..............................................
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................................................................................  nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ......................................................................................................
Alte date5) ..........................................................................................................................................................................
Creditorul persoană fizică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creditorilor persoane fizice care vor fi înscriși: ......................................
3 b) Numele persoanei fizice ..............................................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ............................................, prenumele tatălui ............................................, prenumele mamei ............................................
Adresa: str. ...................................... nr. ..........., bl. ......., sc. ..........., et. ......., ap. ........, localitatea .........................,
județul/sectorul ................., cod poștal .................., țara ........................................
Codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date5) ..........................................................................................................................................................................
4. Numele/denumirea debitorului
Debitorul persoană juridică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: .....................................
4 a) Denumirea persoanei juridice3) ...................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice4) ....................................................................................................................................................
Sediul: str. .................................... nr. ..........., bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ........, localitatea ................................,
județul/sectorul ...................................., cod poștal ............., țara ....................................
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................................................................................  nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ......................................................................................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Debitorul persoană fizică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice care vor fi înscriși: ......................................
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4 b) Numele persoanei fizice ........................................................................, prenumele complet (așa cum figurează în
actele de identitate) ......................................, prenumele tatălui ......................................, prenumele mamei ......................................
Adresa: str. ............................................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......., localitatea ................................,
județul/sectorul ..............................................., cod poștal ..........................., țara ............................................................
Codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
5. Acest aviz de garanție privește următorul bun în garanție (Bifați una sau mai multe dintre căsuțele de mai jos.):
a)  Autovehicule
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ........................................................
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Model ..................., an de fabricație ................., număr șasiu ..............................., seria motorului ..........................................,
descriere suplimentară .................................................
b) Bunuri mobile în garanție, atașate unor bunuri imobile care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu
modificările ulterioare.
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise:
..........................................................................................................................................................................................................
Bifați una sau mai multe dintre căsuțele de mai jos:
 Bunul mobil în garanție este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu
modificările ulterioare.
 Pădure ce urmează a fi defrișată
 Minerale ce urmează a fi extrase
Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanției, cât și a bunurilor imobile
cărora le sunt atașate.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Descriere bun: ....................................................................................................................................................................
Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cărora le sunt atașate bunurile mobile, dacă debitorul nu este
proprietarul acestora. Dacă debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifați căsuța alăturată  și înscrieți datele de identificare
ale celorlalți coproprietari.
Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: str. .............................. nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. ........, ap. ......., localitatea ................................,
județul/sectorul ....................., cod poștal ...................., țara .......................................
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .....................  nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ........................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Numele persoanei fizice ..............................................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ..............................................., prenumele tatălui ..........................................., prenumele mamei ....................................
Adresa: str. .......................................... nr. ............., bl. ........., sc. ...., et. ........., ap. ......, localitatea ..........................,
județul/sectorul ........., cod poștal ....................., țara .................................................
Codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
c)  Alte bunuri
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..........................................................
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanției.
Descriere bun6) ..................................................................................................................................................................
 Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/20067)
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ........................................................
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Descriere bun imobil: ..........................................................................................................................................................
Localitatea8) ............................................, județul/sectorul8) ......................................, țara8) ......................, numărul cărții
funciare8) ......................., număr corp proprietate ....................., număr cadastral8) ........................, adresa/număr parcelă/elemente
de identificare amplasare imobil8) .....................................................................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) ....................................................................................................................................
Descriere suplimentară9) ....................................................................................................................................................
6. Numele/denumirea creditorului/debitorului care solicită înscrierea acestui aviz
6 a) Denumirea persoanei juridice ......................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 654/16.IX.2008

7

Sediul: str. ....................................... nr. ........., bl. ..........., sc. ........., et. ....., ap. ......, localitatea ................................,
județul/sectorul ........................, cod poștal ....................., țara ................................
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................................  nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ......................................................................................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
6 b) Numele persoanei fizice ............................................................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) .................................................., prenumele tatălui ....................................., prenumele mamei ......................................
Adresa: str. ............................................. nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., localitatea ....................................,
județul/sectorul ......................................, cod poștal .........................., țara ....................................
Codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

1) Formularul de aviz de garanție inițial se utilizează și pentru înscrierea avizului de înscriere a intenției de constituire a garanției reale mobiliare, precum
și pentru transformarea avizului prin care s-a făcut publică intenția de constituire a garanției în aviz de garanție inițial.
2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului
în câmpul „Alte date”.
3) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri
reglementate și de un act normativ, cum ar fi „S.A.” — pentru societatea pe acțiuni, „S.R.L.” — pentru societatea cu răspundere limitată, potrivit Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4) Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane
juridice: societate comercială, regie autonomă, organizație cooperatistă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).
5) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității garanției reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de
creanțe se vor menționa în mod obligatoriu faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor” are calitatea de reprezentant al investitorilor,
acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.
6) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model,
marcă etc.).
7) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată
cu garanții reale imobiliare.
8) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006”.
9) Solicitanții vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea
nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului calculată la momentul încheierii contractului.

ANEXA Nr. 2

FORMULAR

de aviz de garanție inițial — obligațiuni ipotecare
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data ............................ ora ............................ minutul ............................ secunda ............................ înscrierii
Subsemnatul, ...................................................., domiciliat în localitatea ...................................., județul/sectorul ................,
str. ................................. nr. ......, bl. ........., sc. ............, et. ......, ap. ......., act de identitate .............. seria ........... nr. ..............,
eliberat de .......................... la data de .........................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara .............................,
nr. de telefon ................................., în calitate de reprezentant1)
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de garanție inițial și solicit înregistrarea lui:
1. Denumirea reprezentantului creditorilor (agent)
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul agenților ce vor fi înscriși: ......................................................................
Denumirea agentului2) ........................................................................................................................................................
Tipul agentului3) ..................................................................................................................................................................
Sediul: str. ......................... nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ....., ap. ....., localitatea ....................., județul/sectorul ..................,
cod poștal .............., țara ............................
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............................................................................  nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .........................................
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
2. Denumirea debitorului
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: ....................................
Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
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Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: str. ............................ nr. ......, bl. ........, sc. ........., et. ......, ap. ......, localitatea ...................., județul/sectorul .............,
cod poștal .............................., țara ......................................
Numărul de identificare a persoanei juridice ......................................................................................................................
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ......................................................................................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
3. Acest aviz de garanție privește totalitatea drepturilor de creanță și a drepturilor accesorii cu care debitorul
garantează emisiunea de obligațiuni ipotecare:
Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile și a accesoriilor din portofoliu:
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Descriere bun imobil: ..........................................................................................................................................................
Localitatea5) .........................................., județul/sectorul5) ............................, țara5) ............................., numărul cărții
funciare5) ......................................, număr corp proprietate .........................................., număr cadastral5) ...................................,
adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil5) ........................................................................................................
Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit
ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului,
calculată la momentul încheierii contractului)5) ....................................................................................................................................
Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există ........................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa)5) ..................................................................................................................................
Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ..........................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

1)
2)

Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare.
Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri
reglementate și de un act normativ, cum ar fi „S.A.” — pentru societatea pe acțiuni, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
3) Solicitanții vor avea în vedere clasificarea prevăzută de Legea nr. 32/2006, astfel încât, dacă este vorba de prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)—c) din
lege, se va selecta „S.A.”, „S.R.L.” etc., iar dacă sunt avute în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și e) din lege, se va selecta „Alte tipuri”, pentru ambele situații
fiind obligatorii completări suplimentare în câmpul „Alte date”.
4) Se vor menționa în mod obligatoriu faptul că persoana juridică/organizația fără personalitate juridică înscrisă la rubrica „Creditor” are calitatea de
reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligațiuni ipotecare, precum și actul în baza căruia a fost numită.
5) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 3

FORMULAR

de aviz de garanție modificator
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea .........................., județul/sectorul ................., str. ..........................
nr. ........., bl. ......, sc. ........., et. ......, ap. ......., act de identitate ................. seria .......... nr. ............., eliberat de .......................... la
data de ...................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara ............................., nr. de telefon ..............................,
în calitate de (bifați una dintre posibilități):
creditor 
reprezentant al creditorului1) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
creditor nou (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuiește/se înlocuiesc, altfel decât prin cesiune a creanței, un
creditor/toți creditorii din avizul de garanție inițial, potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare2) 
reprezentant al noului creditor1) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de garanție modificator, vizând modificarea avizului de garanție inițial identificat
mai jos, și solicit înregistrarea lui:
Nr. de identificare a avizului de garanție3)
............................................................................................................................................................................................
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I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEȘTE:

Bifați una dintre căsuțele de mai jos (Se vor bifa două căsuțe numai în cazul în care formularul prevede expres această
posibilitate.) și completați cu datele corespunzătoare.
1.  Schimbarea numelui/denumirii și/sau schimbarea adresei/sediului unuia sau mai multor debitori
Identificați debitorul/debitorii la care se raportează modificarea, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii lor, astfel
cum figurează în arhivă:
............................................................................................................................................................................................
Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:
Noul nume al persoanei fizice ..........................................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ..................................................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Noua denumire a persoanei juridice ......................................................, tipul persoanei juridice ..............................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ............................................................................................................................................................................
Noua adresă/noul sediu: localitatea .............................................., str. ....................................... nr. ............., bl. .............,
sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ............................, cod poștal ...................................., țara ..............................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
2.  Schimbarea numelui/denumirii și/sau schimbarea adresei/sediului unui creditor
Identificați creditorul la care se raportează modificarea prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale, astfel cum
figurează în arhivă:
............................................................................................................................................................................................
Noul nume al persoanei fizice ......................................................................., prenumele complet (așa cum figurează în
actele de identitate) ........................................................................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Noua denumire a persoanei juridice ................................................................., tipul persoanei juridice ...................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ............................................................................................................................................................................
Noua adresă/noul sediu: localitatea ....................................................., str. .................................. nr. ....., bl. ......., sc. ..........,
et. ..........., ap. ..........., județul/sectorul ........................................., cod poștal ......................................., țara ..................................
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
3.  Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)
Identificați creditorul care urmează să fie înlocuit, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale:
............................................................................................................................................................................................
Înscrieți numele/denumirea și celelalte date de identificare a noului creditor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscriși: ................................................
Denumirea persoanei juridice ................................................................., tipul persoanei juridice ....................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................................................................., codul unic de
înregistrare/codul de identificare fiscală ......................................., sediul: localitatea ..................................., str. .............................
nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ....................., cod poștal ................................, țara .......................................
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscriși: ..................................................
Numele persoanei fizice ............................................................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ..................................................., prenumele tatălui ..........................................., prenumele mamei .....................................,
domiciliul: localitatea ................................, str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .................................,
cod poștal ..............................., țara ........................................................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
4.  Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)
Înscrieți numele/denumirea și celelalte date de identificare ale noului creditor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscriși: ..............................................
Denumirea persoanei juridice ......................................................, tipul persoanei juridice ......................................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală .................................., sediul: localitatea ............................................, str. .................................. nr. .........., bl. .......,
sc. ......, et. ......, ap. ........, județul/sectorul ........................., cod poștal ............................., țara ......................................................
Alte date4) ............................................................................................................................................................................,
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscriși: ................................................
Numele persoanei fizice ................................................................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ........................................., prenumele tatălui .............................................., prenumele mamei ..........................................,
domiciliul: localitatea ............................................., str. ................................. nr. ........, bl. ........., sc. ......., et. ........., ap. .........,
județul/sectorul ................................, cod poștal ................., țara ............................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
5.  Radierea unuia sau mai multor debitori
Identificați debitorul care urmează să fie radiat, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale:
............................................................................................................................................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice radiați: ......................................................
Denumirea persoanei juridice ..................................................., tipul persoanei juridice ..................................., numărul de
identificare a persoanei juridice, dacă există ......................................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare
fiscală ................................., sediul: localitatea ....................................., str. ................................. nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......,
ap. ....., județul/sectorul ........................................, cod poștal ........................................, țara ........................................................
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Alte date ..............................................................................................................................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice radiați: ...........................................................
Numele persoanei fizice ......................................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)
........................................., prenumele tatălui ........................................., prenumele mamei .........................................., domiciliul:
localitatea ...................................., str. .................. nr. ..........., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ....., județul/sectorul ...............................,
cod poștal ......................, țara ......................................, codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Precizați dacă operațiunea de radiere a unui debitor este însoțită de degrevarea bunurilor aduse în garanție de chiar
debitorul radiat:
DA 
NU 
În caz afirmativ, folosiți spațiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat
suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție.
............................................................................................................................................................................................
6.  Radierea unui creditor
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele complete de identificare a creditorului radiat:
Denumirea persoanei juridice .........................................................................................................................., tipul persoanei
juridice ......................................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................................, codul unic
de înregistrare/codul de identificare fiscală ................................................................, sediul: localitatea ..........................................,
str. .............................. nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ............, județul/sectorul ........................., cod poștal .........................,
țara ...............................................
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
Numele persoanei fizice .................................................................................., prenumele complet (așa cum figurează în
actele de identitate) ..........................................................................., prenumele tatălui ...................................................., prenumele
mamei ........................................., domiciliul: localitatea ........................................., str. .................................. nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............., cod poștal ......................, țara ...................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
7.  Menționarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
Identificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale:
............................................................................................................................................................................................
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: ..............................................
Denumirea persoanei juridice ........................................................, tipul persoanei juridice ....................................., numărul
de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare
fiscală .........................................., sediul: localitatea ....................................., str. .................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap. ...., județul/sectorul ..............................................., cod poștal ..........................., țara .................................................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: ...................................................
Numele persoanei fizice ..............................................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ...................................., prenumele tatălui .................................., prenumele mamei ..................................., domiciliul:
localitatea ...................................................., str. ............................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....,
județul/sectorul ......................., cod poștal ......................., țara ......................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
8.  Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului
afectat garanției
a) Identificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale
............................................................................................................................................................................................
Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
b) Identificați bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin
înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție
............................................................................................................................................................................................
Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
9.  Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
10.  Modificarea/completarea descrierii bunului în garanție
Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea
fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție
............................................................................................................................................................................................
Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
............................................................................................................................................................................................
11.  Adăugarea unui creditor celor deja existenți
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului creditor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscriși: ..............................................
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Denumirea persoanei juridice ....................................................., tipul persoanei juridice .....................................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ....................................., sediul: localitatea ....................................................., str. .............................................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ............................., cod poștal .............................., țara ..................................
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscriși: ....................
Numele persoanei fizice ......................................................................................, prenumele complet (așa cum figurează
în actele de identitate) ......................................................., prenumele tatălui ........................................................................,
prenumele mamei ............................................., domiciliul: localitatea ...................................................... str. .................................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......................, cod poștal ......................, țara ..................................................,
codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
12.  Adăugarea unui debitor subscriitor
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: ..............................................
Denumirea persoanei juridice ........................................................., tipul persoanei juridice ........................., numărul de
identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................................................................., codul unic de înregistrare/codul
de identificare fiscală ................................., sediul: localitatea ............................................., str. .........................................................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., cod poștal .................................., țara .......................................................
Alte date .............................................................................................................................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: ....................................................
Numele persoanei fizice ............................................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) .................................................., prenumele tatălui ............................................., prenumele mamei .................................,
domiciliul: localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
județul/sectorul ......................, cod poștal ................., țara .............................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Precizați dacă operațiunea de adăugare a unui debitor este însoțită de aducerea de către acesta a unor bunuri în
garanție:
DA 
NU 
În caz afirmativ, folosiți rubricile de la pct. III pentru a menționa bunurile aduse în garanție de noul debitor.
13.  Înlocuirea, totală ori parțială, a bunurilor afectate garanției, în condițiile în care debitorul/creditorul rămâne același
a) Înlocuirea totală a bunurilor afectate garanției . Folosiți rubricile de la pct. III pentru a menționa noile bunuri aduse în
garanție de debitor.
b) Înlocuirea parțială a bunurilor afectate garanției 
Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanție ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat
suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție.
............................................................................................................................................................................................
Folosiți, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menționa noile bunuri aduse în garanție de debitor.
II. ALTE MENȚIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE5)

Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni:
............................................................................................................................................................................................
III. DESCRIERE BUNURI

a)  Autovehicule
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ........................................................
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Model ..............................................................................................., an de fabricație ..............................................................,
număr șasiu .................................................................................., seria motorului .............................................................................,
descriere suplimentară ....................................................................................................................................................................
b) Bunuri mobile în garanție, atașate unor bunuri imobile care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu
modificările ulterioare.
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ...............
Bifați una sau mai multe dintre căsuțele de mai jos:
 Bunul mobil în garanție este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu
modificările ulterioare
 Pădure ce urmează a fi defrișată
 Minerale ce urmează a fi extrase
Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanției, cât și a bunurilor imobile
cărora le sunt atașate.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Descriere bun
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cărora le sunt atașate bunurile mobile, dacă debitorul nu este
proprietarul acestora. Dacă debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifați căsuța alăturată  și înscrieți datele de identificare
ale celorlalți coproprietari.
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Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: localitatea .........................................., str. ............................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,
județul/sectorul ............................................., cod poștal ................................................., țara ........................................................
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............................................................................  nu există
Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ......................................................................................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Numele persoanei fizice ............................................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ..................................................., prenumele tatălui ....................................., prenumele mamei ........................................
Adresa: localitatea .............................................................., str. ........................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........................................, cod poștal ........................................, țara ............................................
Cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
c)  Alte bunuri
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ........................................................
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanției.
Descriere bun6)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/20067)
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ........................................................
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Descriere bun imobil:
............................................................................................................................................................................................
Localitatea8) ........................................................................., județul/sectorul8) ............................................................., țara8)
.............................................., numărul cărții funciare8) ..................................................., număr corp proprietate
.............................................., număr cadastral8) ...................................................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare
amplasare imobil8) ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) ....................................................................................................................................
Descriere suplimentară9) ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
IV. Precizați dacă pentru actualizarea informației cuprinse în avizul de garanție la care se raportează modificarea
este necesară și o modificare a descrierii bunului în garanție, corespunzător datelor înscrise de solicitant în prezentul
formular:
DA 
NU 
În caz afirmativ, bifați pct. 10, completând cu datele corespunzătoare.
V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII

Bifați una dintre posibilități:
 Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.
 Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.
 Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul creditor, în condițiile art. 282 alin. (3) din Ordonanța
Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Data .........................................
1)
2)

Semnătura .....................................

În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date”.
Potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, „Avizul de cesiune a creanței
garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de garanție inițial cu un alt creditor poate fi introdus
în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică”.
3) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, pentru realizarea publicității garanției reale mobiliare a
investitorilor asupra portofoliului de creanțe, se va menționa în mod obligatoriu faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor” are calitatea
de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza
căruia a fost numită.
5) În situația avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresată de noul creditor sau de reprezentantul
acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declarația pe propria răspundere, dată de noul creditor în fața notarului public, privind temeiul juridic al
transmiterii creanței garantate.
6) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model,
marcă etc.).
7) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată
cu garanții reale imobiliare.
8) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006
privind securitizarea creanțelor”.
9) Solicitanții vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea
nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului.
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ANEXA Nr. 4

FORMULAR

de aviz de garanție modificator — obligațiuni ipotecare
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
............................................................................................................................................................................................
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea .........................., județul/sectorul ................., str. ..........................
nr. ........., bl. ......, sc. ........., et. ......, ap. ......., act de identitate ................. seria .......... nr. ............., eliberat de .......................... la
data de ...................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara ............................., nr. de telefon ..............................,
în calitate de (bifați una dintre posibilități):
reprezentant al creditorului1) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
reprezentant al noului creditor (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuiește, altfel decât prin cesiune a creanței,
un creditor/toți creditorii din avizul de garanție inițial, potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare2) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de garanție modificator, vizând modificarea avizului de garanție inițial
identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:
Nr. de identificare a avizului de garanție3) ..........................................................................................................................
I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEȘTE:

Bifați una dintre căsuțele de mai jos (se vor bifa două căsuțe numai în cazul în care formularul prevede expres această
posibilitate) și completați cu datele corespunzătoare.
1.  Schimbarea denumirii și/sau schimbarea sediului unuia sau mai multor debitori
Identificați debitorul/debitorii la care se raportează modificarea, prin menționarea denumirii lor, astfel cum figurează în
arhivă:
............................................................................................................................................................................................
Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:
Noua denumire a persoanei juridice ........................................, tipul persoanei juridice ........................., numărul de
identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ...............................................................................................................................................................................
Noul sediu: str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .....................................,
județul/sectorul ................................, cod poștal ..............................................................., țara ...........................................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
2.  Schimbarea denumirii și/sau schimbarea sediului unui creditor
Identificați creditorul la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii sale, astfel cum figurează în arhivă:
............................................................................................................................................................................................
Noua denumire a persoanei juridice ..................................................., tipul persoanei juridice ......................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ............................................................................................................................................................................
Noul sediu: str. ...................................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea ..................................,
județul/sectorul ............................................................, cod poștal ......................................, țara ........................................................
Alte date4) ............................................................................................................................................................................
3.  Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)
Identificați creditorul care urmează să fie înlocuit, prin menționarea denumirii sale:
............................................................................................................................................................................................
Înscrieți denumirea și celelalte date de identificare a noului creditor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscriși: ......................
Denumirea persoanei juridice ................................................................, tipul persoanei juridice ...................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ...................................................., sediul: str. .......................................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ......,
localitatea ............................................, județul/sectorul .............................., cod poștal ............................., țara ..............................
Alte date4) ............................................................................................................................................................................
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4.  Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)
Înscrieți denumirea și celelalte date de identificare a noului creditor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscriși: ..........................................................................
Denumirea persoanei juridice ................................................................, tipul persoanei juridice ..........................., numărul
de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ......................................................, sediul: str. ........................................ nr. ........., bl. ......, sc. ..., et. ...., ap. .....,
localitatea ..........................................., județul/sectorul ..............................., cod poștal ........................., țara ................................
Alte date4) ............................................................................................................................................................................
5.  Radierea unuia sau mai multor debitori
Identificați debitorul care urmează să fie radiat, prin menționarea denumirii sale:
............................................................................................................................................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor radiați: ..................................................................................
Denumirea persoanei juridice ...................................................................., tipul persoanei juridice .....................................,
numărul de identificare al persoanei juridice, dacă există ...................................................................., codul unic de înregistrare/codul
de identificare fiscală ................................................., sediul: str. .................................... nr. ........, bl. ....., sc......, et. ......, ap. .......,
localitatea .................................., județul/sectorul ......................................., cod poștal ................................, țara ...........................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Precizați dacă operațiunea de radiere a unui debitor este însoțită de degrevarea bunurilor aduse în garanție de chiar
debitorul radiat: DA  NU 
În caz afirmativ, folosiți spațiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat
suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6.  Radierea unui creditor
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele complete de identificare a creditorului radiat:
Denumirea persoanei juridice .................................................................., tipul persoanei juridice .......................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală ................................................................, sediul: str. .............................................. nr. ......, bl......., sc. ......, et. ........,
ap. ........, localitatea ..........................., județul/sectorul .............................., cod poștal .............................., țara ...........................
Alte date4) ............................................................................................................................................................................
7.  Menționarea denumirii noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
Identificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea denumirii sale:
............................................................................................................................................................................................
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori înscriși: ...............
Denumirea persoanei juridice ......................................................., tipul persoanei juridice ......................................., numărul
de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare
fiscală ..........................................................., sediul: str. ........................................................ nr. ......, bl. ........., sc. ......., et. .........,
ap. ......, localitatea ..................., județul/sectorul .................................... cod poștal ..................................., țara .................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
8.  Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului
afectat garanției
a) Identificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea denumirii sale
............................................................................................................................................................................................
Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
b) Identificați bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin
înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție
............................................................................................................................................................................................
Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
9.  Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
10.  Modificarea/completarea descrierii bunului în garanție
Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi
individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
11.  Adăugarea unui creditor celor deja existenți
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului creditor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscriși: ...............
Denumirea persoanei juridice ...................................................., tipul persoanei juridice ..................................., numărul
de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............................................................., codul unic de înregistrare/codul de
identificare fiscală .........................................................................., sediul: str. ....................................... nr. ......., bl. ......, sc. .......,
et. ......., ap. ......, localitatea .........................., județul/sectorul .........................., cod poștal ................................., țara .........................
Alte date4) ............................................................................................................................................................................
12.  Adăugarea unui debitor subscriitor
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori înscriși: ..........................................................................
Denumirea persoanei juridice ........................................................, tipul persoanei juridice ...............................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare
fiscală ........................................................, sediul: str. ............................................. nr. ........., bl. ....., sc. ......., et. ......., ap. ......,
localitatea .........................., județul/sectorul ........................, cod poștal ......................, țara ..........................................................
Alte date .............................................................................................................................................................................
Precizați dacă operațiunea de adăugare a unui debitor este însoțită de aducerea de către acesta a unor bunuri în garanție:
DA  NU 
În caz afirmativ, folosiți rubricile de la pct. III pentru a menționa bunurile aduse în garanție de noul debitor.
13.  Înlocuirea, totală ori parțială, a bunurilor afectate garanției, în condițiile Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile
ipotecare, în condițiile în care debitorul/creditorul rămâne același.
a) Înlocuire totală a bunurilor afectate garanției . Folosiți rubricile de la pct. III pentru a menționa noile bunuri aduse în
garanție de debitor.
b) Înlocuirea parțială a bunurilor afectate garanției 
Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanție ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat
suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Folosiți, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menționa noile bunuri aduse în garanție de debitor.
II. ALTE MENȚIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE5)

Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni: ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
III. DESCRIERE CREANȚE IPOTECARE

Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile și a accesoriilor din portofoliu:
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Descriere bun imobil: ..........................................................................................................................................................
Localitatea6)................................................., județul/sectorul6) ..........................................., țara6) ........................................,
numărul cărții funciare6) ....................................., număr corp proprietate ........................................, număr cadastral6)
..............................................................................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil6) ..............
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit
ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului,
calculată la momentul încheierii contractului)6) ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa)6) ..................................................................................................................................
Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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IV. Precizați dacă pentru actualizarea informației cuprinse în avizul de garanție la care se raportează modificarea
este necesară și o modificare a descrierii bunului în garanție, corespunzător datelor înscrise de solicitant în prezentul
formular:
DA 
NU 
În caz afirmativ, bifați pct. 10, completând cu datele corespunzătoare.
V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII

Bifați una dintre posibilități:
 Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toți creditorii cu statut activ
 Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ
 Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul creditor, în condițiile art. 282 alin. (3) din Ordonanța
Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Data ....................

Semnătura ........................

1)
2)

Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006.
Potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, „Avizul de cesiune
a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de garanție inițial cu un alt creditor
poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură
autentică”.
3) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
4) Se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică/organizația fără personalitate juridică înscrisă la rubrica „Creditor” are calitatea de
reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligațiuni ipotecare, precum și actul în baza căruia a fost
numită.
5) În situația avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresată de noul creditor sau de reprezentantul
acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declarația pe propria răspundere, dată de noul creditor în fața notarului public, privind temeiul juridic al
transmiterii creanței garantate.
6) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 5

FORMULAR

de aviz de cesiune a creanței1)
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
............................................................................................................................................................................................
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ......................................., domiciliat în localitatea ......................................, județul/sectorul .......................,
str. ........................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ............ seria ......... nr. .........................,
eliberat de .................. la data de ......................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara ..............................., nr. de
telefon ................................
în calitate de (bifați una dintre căsuțe)
cedent 
reprezentant al cedentului 
cesionar 
reprezentant al cesionarului2) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanței, vizând modificarea avizului de garanție inițial
identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:
Nr. de identificare a avizului de garanție3) ..........................................................................................................................
Precizați dacă înscrierea este efectuată în legătură cu o emisiune de instrumente financiare securitizate (selecția rubricii
„DA” impune ca destinația înscrierii să fie „Creanțe securitizate”):
DA 
NU 
1. Prezentul aviz de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă vizează (bifați una dintre cele două posibilități):
 înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ
 înlocuirea unuia din creditorii cu statut activ; folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele complete de identificare
a creditorului cedent:
Denumirea persoanei juridice ......................................................, tipul persoanei juridice .................................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................................................., codul unic de înregistrare/codul de
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identificare fiscală ......................................., sediul: localitatea ...................................., str. ...................... nr. ......, bl. ......, sc. ......,
et. ....., ap. ......., județul/sectorul ...................................., cod poștal .................................................., țara ......................................,
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
Numele persoanei fizice ...................... prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ......................,
prenumele tatălui ......................, prenumele mamei ......................
Adresa: localitatea ......................................., str. .................................... nr. .........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. .......,
județul/sectorul ......................, cod poștal ......................, țara ............................, codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
2. Numele/denumirea noului creditor (cesionarului):
Creditorul persoană juridică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice ce vor fi înscriși: ................................
2 a) Denumirea persoanei juridice .................................................., tipul persoanei juridice ...................................................,
numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare
fiscală ............................................, sediul: localitatea ...................................., str. ............................. nr. ........, bl. ........, sc. ........,
et. ........, ap. ........, județul/sectorul ..........................................., cod poștal ......................................, țara .......................................
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
Creditorul persoană fizică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice ce vor fi înscriși: ........
2 b) Numele persoanei fizice ...................... prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ......................,
prenumele tatălui ......................, prenumele mamei ......................
Adresa: localitatea ......................, str. ...................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, județul/sectorul ........,
cod poștal ........, țara ......................
Codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date4) ..........................................................................................................................................................................
3. Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii
Bifați una dintre posibilități:
 Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.
 Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.
 Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de cesionar, în condițiile art. 282 alin. (3) din Ordonanța Guvernului
nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.
4. Alte mențiuni, prevăzute în mod obligatoriu de lege5)
Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni:
............................................................................................................................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

1) Prin avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va fi trecut în avizul
de garanție ca creditor cu statut activ.
2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului
în câmpul „Alte date”.
3) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității garanției reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de
creanțe, se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor” are calitatea de reprezentant al investitorilor,
acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.
5) În situația în care solicitarea de înregistrare este adresată de cesionar sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în
declarația pe propria răspundere, dată de cesionar în fața notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanței garantate.

ANEXA Nr. 6

FORMULAR

de aviz de extindere a garanției asupra altor bunuri
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
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Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ..................................., județul/sectorul ..................................,
str. ......................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, act de identitate ................... seria ........ nr. ................., eliberat
de .................. la data de ................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara ...................., nr. de telefon ......................,
în calitate de (bifați una dintre căsuțe):
creditor 
debitor 
reprezentant al creditorului1) 
reprezentant al debitorului 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanției asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de
garanție inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:
Numărul de identificare a avizului de garanție2)
............................................................................................................................................................................................
1. Acest aviz de garanție privește următorul bun în garanție (bifați una sau mai multe căsuțe):
a)  Autovehicule
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ........
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Model.................................., an de fabricație ........................, număr șasiu .........................., seria motorului ........................,
descriere suplimentară ....................................................................................................................................................................
b) Bunuri mobile în garanție, atașate unor bunuri imobile care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu
modificările și completările ulterioare.
— bunuri accesorii unor bunuri imobile care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare 
— pădure care urmează a fi defrișată 
— minerale care urmează a fi extrase 
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise:
............................................................................................................................................................................................
Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanției, cât și a bunurilor imobile
cărora le sunt atașate.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară. Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Descriere bun:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cărora le sunt atașate bunurile mobile, dacă debitorul nu este
proprietarul acestora. Dacă debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifați căsuța alăturată  și înscrieți datele de identificare
a celorlalți coproprietari.
Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: localitatea ........................................, str. ................................ nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ..........., ap. ..........,
județul/sectorul ............................., cod poștal ..................................., țara ........................................
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............................................................................  nu există
Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ......................................................................................................
Alte date ..............................................................................................................................................................................
Numele persoanei fizice ............................................................. prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) .................................................., prenumele tatălui ..................................., prenumele mamei .......................................
Adresa: localitatea ....................................................., str. ............................................ nr. .........., bl. ........., sc. ......, et. ........,
ap. ......., județul/sectorul ...................., cod poștal ........................., țara ...................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date ..............................................................................................................................................................................
c)  Alte bunuri
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ...............
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanției.
Descriere bun3) ..................................................................................................................................................................
 Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/20064)
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ...............
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
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Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Descriere bun imobil:
............................................................................................................................................................................................
Localitatea5) ................................................ județul/sectorul5) ......................................, țara5) .......................................,
numărul cărții funciare5) ................................., număr corp proprietate ................................., număr cadastral5) ................................,
adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil5) ..................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) ....................................................................................................................................
Descriere suplimentară6) ....................................................................................................................................................
2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a garanției a fost adresată de (bifați una dintre posibilități):
 toți creditorii cu statut activ
 toți debitorii cu statut activ
Data ....................

Semnătura ........................

1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind creanțele securitizate, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului
în câmpul „Alte date”.
2) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
3) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model,
marcă etc.).
4) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată
cu garanții reale imobiliare.
5) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006
privind securitizarea creanțelor”.
6) Solicitanții vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea
nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului.

ANEXA Nr. 7

FORMULAR

de aviz de extindere a garanției
asupra altor bunuri — obligațiuni ipotecare
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ........................................, domiciliat în localitatea ....................................., județul/sectorul ..........................,
str. ........................... nr. .........,. bl. ........., sc. .........., et. .........., ap. ..........., act de identitate ............. seria .............. nr. ...............,
eliberat de ......................... la data de ........................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara ....................,. nr. de
telefon ...................,
în calitate de reprezentant al creditorului1)
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanției asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de
garanție inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:
Numărul de identificare a avizului de garanție2) ................................................................................................................
1. Acest aviz de garanție privește suplimentarea de creanțe ipotecare, în condițiile Legii nr. 32/2006
Descriere bun imobil: ..........................................................................................................................................................
Localitatea4) ...................................., județul/sectorul4) ............................, țara4) ..............................., numărul cărții funciare4)
..................., număr corp proprietate ....................., număr cadastral4) ...................................., adresa/număr parcelă/elemente de
identificare amplasare imobil4) ........................................................................................................................................................
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Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit
ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului,
calculată la momentul încheierii contractului)4) ................................................................................................................................
Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există ........................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa)4) ..................................................................................................................................
Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ..........................................................................................
2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a garanției a fost adresată de (bifați căsuța):
 toți creditorii cu statut activ
Data ....................

Semnătura ........................

1)
2)

Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006.
În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
3) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model,
marcă etc.).
4) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 8

FORMULAR

de aviz de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ..................................., domiciliat în localitatea ..............................., județul/sectorul ....................................,
str. .......................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........., et. ....., ap. ......, act de identitate .......... seria .......... nr. ...........................,
eliberat de ............................ . la data de ............................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara .............................,
nr. de telefon ............................................, în calitate de (bifați una dintre căsuțe):
creditor 
reprezentant al creditorului1) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea
avizului de garanție inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:
Numărul de identificare a avizului de garanție2) ................................................................................................................
Acest aviz de garanție privește următorul bun în garanție (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea
numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție):
a)  Autovehicule
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule degrevate: ..................................................................
Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat.
Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
Model .............................................., an de fabricație ..................................., număr șasiu ........................................, seria
motorului ........................................., descriere suplimentară ..........................................................................................................
b) Bunuri mobile în garanție, atașate unor bunuri imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu
modificările ulterioare.
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile degrevate: ......................
Bifați una sau mai multe dintre posibilități:
— bunuri mobile accesorii unor bunurilor imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările
ulterioare  ......................................................................................................................................................................................
— pădure care urmează a fi defrișată  ............................................................................................................................
— minerale care urmează a fi extrase  ............................................................................................................................
Spațiile de mai jos se vor folosi pentru identificarea bunurilor degrevate.
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Descriere bun degrevat:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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c)  Alte bunuri
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile degrevate: ..................................................................
Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat. Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii
prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
Descriere bun degrevat3):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/20064)
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ...............
Fiecare bun afectat garanției va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe
corespunzătoare.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate
imobiliară.
Descriere bun imobil:
............................................................................................................................................................................................
Localitatea5) ............................................, județul/sectorul5) ...................................., țara5) .........................., numărul cărții
funciare5) ............................................., număr corp proprietate ........................................, număr cadastral5) ..............................,
adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil 5) ..............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) ....................................................................................................................................
Descriere suplimentară6) ....................................................................................................................................................

Data ....................

Semnătura ........................

1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului
în câmpul „Alte date”.
2) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
3) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model,
marcă etc.).
4) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată
cu garanții reale imobiliare.
5) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006
privind securitizarea creanțelor”.
6) Solicitanții vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea
nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului calculată la momentul încheierii contractului.

ANEXA Nr. 9

FORMULAR

de aviz de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial —
obligațiuni ipotecare
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ........................................, domiciliat în localitatea ......................................, județul/sectorul ..........................,
str. ................................... nr. .........., bl. .........., sc. ........., et. ........., ap. .........., act de identitate ......................... seria .........................
nr. ..........., eliberat de ........................ la data de ......................................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
țara ......................................., nr. de telefon ....................., în calitate de reprezentant al creditorului1)
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea
avizului de garanție inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:
Numărul de identificare a avizului de garanție2) ................................................................................................................
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Acest aviz de garanție privește reducerea de creanțe ipotecare, în condițiile Legii nr. 32/2006

Descriere bun imobil: ..........................................................................................................................................................
Localitatea 4) ........................................., județul/sectorul 4) ..............................., țara 4) .................................., numărul cărții
funciare 4) ...................................., număr corp proprietate ........................................, număr cadastral 4) .........................................,
adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil 4) ..............................................................................................
Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit
ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului,
calculată la momentul încheierii contractului) 4) .....................
Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există
............................................................................................................................................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) 4) ................................................................................................................................
Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006
............................................................................................................................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

1)
2)

Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare.
În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
3) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model,
marcă etc.).
4) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 10

FORMULAR

de aviz de nulitate a avizului de garanție inițial
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ................................................, domiciliat în localitatea ......................., județul/sectorul ....................., str.
................................... nr. ..., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. .........., act de identitate ......................... seria ........... nr. .......................,
eliberat de ........................................... la data de ................................ codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara
............................., nr. de telefon .................................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):
creditor 
reprezentant al creditorului1) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea2) avizului de garanție inițial identificat mai jos :
Nr. de identificare a avizului de garanție3) ..........................................................................................................................

Data ....................

Semnătura ........................

1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și a Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va
menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date”.
2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă s-a dispus anularea
contractului de garanție reală mobiliară ori a convenției principale, pe lângă care contractul de garanție este accesoriu.
3) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 654/16.IX.2008

23
ANEXA Nr. 11

FORMULAR

de aviz de stingere a avizului de garanție inițial
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, ........, domiciliat în localitatea .............., județul/sectorul ..,
str.  nr. , bl. ., sc. .., et. .., ap. , act de identitate . seria . nr. , eliberat
de  la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara ,
nr. de telefon , în calitate de (bifați una dintre căsuțe):
creditor 
reprezentant al creditorului1) 
Alte date .............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului de garanție inițial identificat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanție2) ..........................................................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și al Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va
menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date”.
2) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.

ANEXA Nr. 12

FORMULAR

de aviz de prelungire a avizului de garanție inițial
OPERATOR ......................................................................................................................................................................................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):
............................................................................................................................................................................................
Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data .......................... ora .......................... minutul .......................... secunda .......................... înscrierii
Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ......................., județul/sectorul ....................., str.
................................... nr. ..., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. .........., act de identitate ......................... seria ........... nr. .......................,
eliberat de .................................... la data de ........................., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, țara
............................., nr. de telefon .................................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):
creditor 
reprezentant al creditorului1) 
Alte date ..............................................................................................................................................................................
completez și subscriu prezentul formular și solicit prelungirea efectelor avizului de garanție inițial, identificat mai jos pentru o
perioadă (bifați una dintre cele două căsuțe):
 de 5 ani
 mai mică de 5 ani. Folosiți spațiile alăturate pentru a preciza durata noului termen de valabilitate a înscrierii ..............
............................................................................................................................................................................................
Nr. de identificare a avizului de garanție2) ..........................................................................................................................
Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii
Bifați una dintre posibilități și completați cu datele corespunzătoare:
 Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.
 Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ. Folosiți spațiile
alăturate pentru a menționa datele de identificare a acestuia/acestora.
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Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: str.  nr. , bl. ., sc. ., et. .., ap. ., localitatea ,
județul/sectorul , cod poștal , țara 
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................... nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală 
Alte date3) ..........................................................................................................................................................................
Numele persoanei fizice ....................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) , prenumele tatălui ......................, prenumele mamei .....
Adresa: localitatea , str.  nr. , bl. , sc. , et. , ap. .,
județul/sectorul , cod poștal , țara 
Codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Alte date3) ..........................................................................................................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și al Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va
menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date”.
2) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere
ori de extindere a garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală
a garanției reale mobiliare.
3) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității garanției reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de
creanțe, se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor” are calitatea de reprezentant al investitorilor,
acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.

ANEXA Nr. 13

FORMULARE-MODEL

pentru înscrierea avizelor de garanție referitoare la creanțele bugetare
A . F O R M U L A R D E AV I Z D E G A R A N Ț I E I N I Ț I A L
OPERATOR: ..............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............................................

Nr. de înregistrare emitent ..........................
Data ............................................................
Nr. de înregistrare operator/agent ..............
Data ............................................................

Aprobat
Director executiv adjunct/,
Șef administrație/,
Șef administrație adjunct,
Data ................................................
Semnătura ......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data  ora ............. minutul ..................... secunda ................ înscrierii
Subsemnatul, , act de identitate  seria  nr. ,
eliberat de  la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
completez și subscriu prezentul formular de aviz de garanție inițial:
1. Felul înscrierii
Înscriere inițială
2. Destinația înscrierii
Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice
3. Creditorul persoană juridică
Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: str. ..... nr. .., bl. , sc. .., et. , ap. .., localitatea ,
județul/sectorul , cod poștal , țara 
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există 
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală 
4. Debitorul persoană juridică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: ....................................
Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: str.  nr. ., bl. .., sc. , et. ., ap. .., localitatea ,
județul/sectorul , cod poștal , țara 
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................................................................................
Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ......................................................................................................
5. Debitorul persoană fizică
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice care vor fi înscriși: ....................................
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Numele persoanei fizice ................................... prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ........., prenumele tatălui ......, prenumele mamei .
Adresa: localitatea , str.  nr. , bl. , sc. , et. .., ap. ,
județul/sectorul , cod poștal , țara , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
6. Descrierea bunului în garanție
Observație: Se recomandă ca descrierea bunului în garanție să se facă cel puțin prin precizarea naturii creanței bugetare,
a codului acesteia, a sumei datorate de debitor, a numărului titlului executoriu și a emitentului acestuia.
Se înscrie în arhivă un număr de (precizați numărul) ......................................... creanțe bugetare.
Fiecare creanță va fi individualizată prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
Creanță a bugetului de stat în sumă de  lei, înregistrată la data de ,
reprezentând ......................., cod ............., pentru care s-au emis titlurile executorii
(numărul și data) 
Data ....................

Semnătura ........................

Verificat:
Șef serviciu,
Numele și prenumele ................................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare
a informației:
Numele și prenumele complet ..................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
B. F O R M U L A R D E A V I Z D E G A R A N Ț I E M O D I F I C A T O R
OPERATOR: ..............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............................................

Nr. de înregistrare emitent ..........................
Data ............................................................
Nr. de înregistrare operator/agent ..............
Data ............................................................

Aprobat
Director executiv adjunct/,
Șef administrație/,
Șef administrație adjunct,
Data ................................................
Semnătura ......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data  ora ............. minutul ..................... secunda ................ înscrierii
Subsemnatul, , act de identitate  seria . nr. , eliberat de 
la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
completez și subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de garanție inițial, identificat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanție1) ..........................................................................................................................
1. Modificare privind părțile avizului de garanție inițial
Această modificare privește (bifați una dintre cele 3 căsuțe și, dacă este cazul, completați spațiile de mai jos cu datele de
identificare a debitorului la care se raportează modificarea):
 Creditorul
 Debitorul persoană juridică
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ....................................................................................................
 Debitorul persoană fizică
Codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
De asemenea, bifați una dintre căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare:
 Schimbarea adresei/sediului și/sau schimbarea numelui/denumirii
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa noile date de identificare:
Noua adresă/sediu: localitatea , str.  nr. .., bl. .., sc. , et. ., ap. ..,
județul/sectorul , cod poștal , țara 
Noua denumire a persoanei juridice , tipul persoanei juridice .., numărul de identificare a
persoanei juridice, dacă există , codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală 
Noul nume al persoanei fizice ........................ prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) , act de identitate  seria  nr. , eliberat de  la data de 
 Menționarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
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Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor.
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscriși: .
Numele persoanei fizice ................................. prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ., prenumele tatălui ., prenumele mamei ., adresa: localitatea .,
str. . nr. ., bl. ., sc. ., et. .., ap. , județul/sectorul ., cod poștal , țara
., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: .....................................
Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: str. .......... nr. .., bl. .., sc. ., et. ., ap. .., localitatea ,
județul/sectorul , cod poștal , țara .......
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................................................  nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .................................................
 Rectificarea greșelilor materiale survenite în avizul de garanție inițial privind datele de identificare a părților
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
2. Modificări ale bunului în garanție
Bifați una dintre căsuțele de mai jos:
 Modificarea/completarea descrierii bunului în garanție
Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi
individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție.
............................................................................................................................................................................................
Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
............................................................................................................................................................................................
 Rectificarea greșelilor materiale survenite în avizul de garanție, privitor la descrierea bunului în garanție
Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi
individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție.
............................................................................................................................................................................................
Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
În loc de ..............................................................................................................................................................................
se va înscrie ....................................................................................................................................................................................
3. Alte modificări
 Adăugarea unui debitor subscriitor
Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor.
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscriși: ...........................
Numele persoanei fizice ............................... prenumele complet (așa cum figurează în actele de
identitate) ......, prenumele tatălui ....., prenumele mamei ...., adresa:
localitatea ....................., str. ................ nr. .., bl. .., sc. ., et. .., ap. ,
județul/sectorul , cod poștal , țara ..., codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: ....................................
Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................
Tipul persoanei juridice ......................................................................................................................................................
Sediul: str. ............ nr. ., bl. .., sc. ., et. ., ap. ., localitatea 
județul/sectorul , cod poștal ............, țara .........
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................................................  nu există
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ....................................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

Verificat:
Șef serviciu,
Numele și prenumele ................................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:
Numele și prenumele complet
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
1) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a
garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanției reale
mobiliare.
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C. F O R M U L A R D E A V I Z D E E X T I N D E R E A G A R A N Ț I E I A S U P R A A L T O R B U N U R I
OPERATOR: ..............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............................................

Nr. de înregistrare emitent ..........................
Data ............................................................
Nr. de înregistrare operator/agent ..............
Data ............................................................

Aprobat
Director executiv adjunct/,
Șef administrație/,
Șef administrație adjunct,
Data ................................................
Semnătura ......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data  ora ............. minutul ..................... secunda ................ înscrierii
Subsemnatul, , act de identitate  seria . nr. , eliberat de 
la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanției asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de
garanție inițial, identificat mai jos:
Numărul de identificare a avizului de garanție1) ................................................................................................................
Acest aviz de garanție privește următorul bun în garanție: ................................................................................................
Se înscrie în arhivă un număr de (precizați numărul) .......................... creanțe bugetare.
Fiecare creanță va fi individualizată prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
Creanță a bugetului de stat în sumă de ............ lei, înregistrată la data de ,
reprezentând , cod , pentru care s-au emis titlurile executorii (numărul și data)
.
Data ....................

Semnătura ........................

Verificat:
Șef serviciu,
Numele și prenumele ................................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare
a informației:
Numele și prenumele complet ..................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................

1) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a
garanției, de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanției reale
mobiliare.

D. F O R M U L A R D E A V I Z D E R E D U C E R E A G A R A N Ț I E I L A O P A R T E D I N B U N U R I L E
A F E C TAT E A C E S T E I A P R I N AV I Z U L D E G A R A N Ț I E I N I Ț I A L
OPERATOR: ..............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............................................

Nr. de înregistrare emitent ..........................
Data ............................................................
Nr. de înregistrare operator/agent ..............
Data ............................................................

Aprobat
Director executiv adjunct/,
Șef administrație/,
Șef administrație adjunct,
Data ................................................
Semnătura ......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data  ora ............. minutul ..................... secunda ................ înscrierii
Subsemnatul, , act de identitate  seria . nr. , eliberat de 
la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanției, vizând modificarea avizului de garanție inițial, identificat
mai jos:
Numărul de identificare a avizului de garanție1) ................................................................................................................
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Acest aviz de garanție privește următorul bun în garanție (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea
numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanție): ..........................................................................
Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor bugetare ce au fost recuperate: ..................................
Creanță a bugetului de stat în sumă de ........... lei, înregistrată la data de .......,
reprezentând ............., cod ...., pentru care s-au emis titlurile executorii (numărul și data)
........................
Data ....................

Semnătura ........................

Verificat:
Șef serviciu,
Numele și prenumele ................................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare
a informației:
Numele și prenumele complet
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
1) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanției,
de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanției reale mobiliare.

E. F O R M U L A R D E A V I Z D E P R E L U N G I R E A A V I Z U L U I D E G A R A N Ț I E I N I Ț I A L
OPERATOR: ..............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............................................

Nr. de înregistrare emitent ..........................
Data ............................................................
Nr. de înregistrare operator/agent ..............
Data ............................................................

Aprobat
Director executiv adjunct/,
Șef administrație/,
Șef administrație adjunct,
Data ................................................
Semnătura ......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data  ora ............. minutul ..................... secunda ................ înscrierii
Subsemnatul, , act de identitate  seria . nr. , eliberat de 
la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
solicit prelungirea efectelor avizului de garanție inițial cu numărul de identificare menționat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanție1) ..........................................................................................................................
Efectele avizului de garanție identificat mai sus sunt prelungite pentru încă:
Precizați noua durată de valabilitate a înscrierii ..
Data ....................

Semnătura ........................

Verificat:
Șef serviciu,
Numele și prenumele ................................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare
a informației:
Numele și prenumele complet ..................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
1) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanției,
de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanției reale mobiliare.
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F. F O R M U L A R D E A V I Z D E N U L I T A T E A A V I Z U L U I D E G A R A N Ț I E I N I Ț I A L
OPERATOR: ..............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............................................

Nr. de înregistrare emitent ..........................
Data ............................................................
Nr. de înregistrare operator/agent ..............
Data ............................................................

Aprobat
Director executiv adjunct/,
Șef administrație/,
Șef administrație adjunct,
Data ................................................
Semnătura ......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data  ora ............. minutul ..................... secunda ................ înscrierii
Subsemnatul, , act de identitate  seria . nr. , eliberat de 
la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
completez și subscriu prezentul formular de aviz de anulare a avizului de garanție inițial menționat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanție1) ..........................................................................................................................
Data ....................

Semnătura ........................

Verificat:
Șef serviciu,
Numele și prenumele ................................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare
a informației:
Numele și prenumele complet ..................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
1) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanției,
de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanției reale mobiliare.

G. F O R M U L A R D E A V I Z D E S T I N G E R E A A V I Z U L U I D E G A R A N Ț I E I N I Ț I A L
OPERATOR: ..............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............................................

Nr. de înregistrare emitent ..........................
Data ............................................................
Nr. de înregistrare operator/agent ..............
Data ............................................................

Aprobat
Director executiv adjunct/,
Șef administrație/,
Șef administrație adjunct,
Data ................................................
Semnătura ......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanție (ID) ..............................................................................................................................
Data  ora ............. minutul ..................... secunda ................ înscrierii
Subsemnatul , act de identitate  seria . nr. , eliberat de 
la data de , codul numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
completez și subscriu prezentul formular de aviz de stingere a avizului de garanție inițial menționat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanție1) ..........................................................................................................................
Data ....................
Semnătura ........................
Verificat:
Șef serviciu,
Numele și prenumele ................................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:
Numele și prenumele complet ..................................
Data ..........................................................................
Semnătura ................................................................
1) În situația în care avizul de garanție inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanției,
de prelungire a avizului de garanție inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanției reale mobiliare.
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A C T E A L E C O N S I L I U L U I S U P E R I O R A L M A G I S T R AT U R I I
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului
sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispozițiile art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:
Art. I. — Regulamentul de organizare și desfășurare a
concursului sau examenului pentru numirea în funcții de
conducere a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 mai 2006,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 6. — (1) Pot participa la concursul sau examenul
prevăzut la art. 3 alin. (1) și (2) judecătorii și procurorii care au
obținut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost
sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, îndeplinesc condițiile de
vechime prevăzute de lege și au cel puțin gradul profesional
corespunzător instanței sau parchetului pentru ale căror funcții
de conducere candidează. Condiția de vechime trebuie
îndeplinită până la data desfășurării primei probe a concursului
sau examenului.”
2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Modificarea opțiunilor în ceea ce privește depunerea
candidaturilor poate fi realizată până la data expirării termenului
de depunere a candidaturilor.”
3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor specifice
funcției de conducere se depune la Consiliul Superior al
Magistraturii cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării primei
probe a concursului sau examenului, atât pe suport hârtie, cât și
în format electronic, pe suport specific — CD. Depășirea, din
motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage
decăderea din dreptul de a mai participa la concurs.”
4. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Comisia de examinare este numită de Consiliul
Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al
Magistraturii, și este formată din 2 judecători de la Înalta Curte
de Casație și Justiție, 2 judecători de la curțile de apel și
3 specialiști în management și organizare instituțională. La
constituirea comisiilor vor fi avuți în vedere, în principal,
judecătorii care au urmat cursuri de management, au fost
înscriși în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și

au urmat cursurile acestuia privind metodele și tehnicile de
evaluare. În comisia de examinare vor fi desemnați și membri
supleanți care vor înlocui de drept, în baza hotărârii președintelui
comisiei de examinare, până la finalizarea probei de concurs,
în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii
comisiei care nu își pot exercita atribuțiile.”
5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care
au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea
inclusiv în rândul candidaților. Există incompatibilitate și în
situația în care candidații provin de la instanțele la care
funcționează membrii comisiei. Dacă incompatibilitatea se ivește
ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are
obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație
președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.”
6. La articolul 11 alineatul (1), punctul 3 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„3. asigură securizarea subiectelor și a lucrărilor scrise la
sediul Institutului Național al Magistraturii și în timpul
transportului acestora, precum și păstrarea ordinii publice la
centrele de concurs sau examen și de evaluare;”.
7. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi
alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soțul sau
soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul
candidaților. Există incompatibilitate și în situația în care
candidații provin de la instanțele la care funcționează psihologii
care au calitatea de membri ai comisiei. Dacă incompatibilitatea
se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în
cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată
această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.
(12) În comisia de testare psihologică vor fi desemnați și
membri supleanți care vor înlocui de drept, în baza hotărârii
președintelui comisiei de examinare, până la finalizarea probei
de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al
Magistraturii, membrii comisiei care nu își pot exercita atribuțiile.”
8. La articolul 14, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Contestațiile vor fi soluționate de o comisie formată din
2 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial.”
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9. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testării
psihologice, concretizate în raportul care cuprinde profilul
psihologic al candidatului în raport cu funcția pentru care
candidează și calificativul obținut, sunt aduse la cunoștința
membrilor acestei comisii.”
10. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Fiecare criteriu valorează 2,5 puncte din totalul
punctajului pentru această probă. Nota finală la susținerea
proiectului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de
fiecare membru al comisiei.”
11. La articolul 21, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Punctajul acordat și timpul recomandat pentru rezolvare,
pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se
transmit candidaților odată cu subiectele, iar baremul de
evaluare și notare se afișează la centrele de concurs cu
15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de
24 de ore de la afișare candidații pot face contestații la barem,
care se soluționează în 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Soluția
se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de
48 de ore prevăzut pentru soluționarea contestațiilor. Baremul
de evaluare și notare definitiv, stabilit în urma soluționării
contestațiilor, se publică de îndată pe paginile de internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al
Magistraturii.”
12. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 29. — (1) Comisia de examinare este numită de
Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului
Național al Magistraturii, și este formată din 2 procurori de la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
2 procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel și
3 specialiști în management și organizare instituțională. La
constituirea comisiilor vor fi avuți în vedere, în principal,
procurorii care au urmat cursuri de management, au fost înscriși
în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și au urmat
cursurile acestuia privind metodele și tehnicile de evaluare. În
comisia de examinare vor fi desemnați și membri supleanți, care
vor înlocui de drept, în baza hotărârii președintelui comisiei de
examinare, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea
stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei
care nu își pot exercita atribuțiile.”
13. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc două
noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soțul sau
soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul
candidaților. Există incompatibilitate și în situația în care
candidații provin de la parchetele la care funcționează psihologii
care au calitatea de membri ai comisiei. Dacă incompatibilitatea
se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în
cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată
această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.
(12) În comisia de testare psihologică vor fi desemnați și
membri supleanți care vor înlocui de drept, în baza hotărârii
președintelui comisiei de examinare, până la finalizarea probei
de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al
Magistraturii, membrii comisiei care nu își pot exercita atribuțiile.”
14. La articolul 32, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Contestațiile vor fi soluționate de o comisie formată din
2 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial.”
15. La articolul 32, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testării
psihologice, concretizate în raportul care cuprinde profilul
psihologic al candidatului în raport cu funcția pentru care
candidează și calificativul obținut, sunt aduse la cunoștința
membrilor acestei comisii.”
16. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Fiecare criteriu valorează 2,5 puncte din totalul
punctajului pentru această probă. Nota finală la susținerea
proiectului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de
fiecare membru al comisiei.”
17. La articolul 39, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Punctajul acordat și timpul recomandat pentru rezolvare,
pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se
transmit candidaților odată cu subiectele, iar baremul de
evaluare și notare se afișează la centrele de concurs cu
15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de
24 de ore de la afișare candidații pot face contestații la barem,
care se soluționează în 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Soluția
se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de
48 de ore prevăzut pentru soluționarea contestațiilor. Baremul
de evaluare și notare definitiv, stabilit în urma soluționării
contestațiilor, se publică de îndată pe paginile de internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al
Magistraturii.”
Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
Grațiana Daniela Petronela Isac
București, 4 septembrie 2008.
Nr. 817.
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TA R I F E
pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice centrale
și de alte instituții publice, care nu sunt prevăzute de Legea fundamentală în art. 78, 100, 108, 115 și 147
1.2. Deciziile pronunțate de secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
1.3. Anunțuri prevăzute de Legea nr. 334/2006
2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
2.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești
2.2. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege: citații la care numărul persoanelor citate este mai mare de 1,
ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin,
ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanței judecătorești, prin care se constată că proveniența
bunurilor este justificată, alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege
2.3. Deciziile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
2.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici,
precum și alte concursuri prevăzute de lege
2.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română
2.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege: raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice, raportul Consiliului Superior
al Magistraturii și raportul privind starea justiției, declarații de avere, bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național,
alte acte a căror publicare este prevăzută de lege
2.7. Publicații cu prezentare tabelară
3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
3.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului-delegat pentru autorizarea constituirii societăților comerciale
și de înmatriculare a acestora, precum și publicarea încheierilor de rectificare, în extras
3.2. Publicarea în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare și înmatriculare a societăților comerciale
3.3. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare, acte adiționale, somații, convocări AGA, hotărâri AGA, acte de numire a lichidatorilor,
bilanțuri contabile ale lichidatorilor, raportări ale cenzorilor în caz de lichidare, bilanțuri ale băncilor, hotărâri judecătorești a căror publicare
e prevăzută de lege, alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură
5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A
5.1. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
5.2. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
5.3. Alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
5.4. Publicații cu prezentare tabelară
6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VII-A
6.1. Publicarea încheierii judecătorului-delegat de înmatriculare a societății cooperative
6.2. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul-delegat, acte adiționale, hotărâri AGA prin care se aprobă
situația financiară anuală sau se majorează capitalul social > 10%, acte de dizolvare a societății cooperative, alte modificări ale actului
constitutiv al societății absorbante, act de numire a lichidatorilor, publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA,
alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
6.3. Publicații cu prezentare tabelară

55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
20 lei/anunț
70 lei/pag. manuscris

70 lei/pag. manuscris
70 lei/pag. manuscris
90 lei/anunț
60 lei/pag. manuscris
5 lei/rând tabel
31,5 lei/pag. manuscris
31,5 lei/pag. manuscris
100 lei/pag. manuscris
(2.000 semne/pag. manuscris)

Tariful se calculează în funcție de
numărul de pagini și de tirajul comandat
55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
5 lei/rând tabel
31,5 lei/pag. manuscris
100 lei/pag. manuscris

5 lei/rând tabel

Societăți ce preiau anunțuri pentru publicarea în Monitorul Oficial al României
 ACTA LEGIS — S.R.L.
 MIMPEX — S.R.L.
 ASTOR PRESS CD — S.R.L.
 EUROPSISTEM — S.R.L.
 CONSIR EXCLUSIV — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 MEMORIAL SERV COM — S.R.L.
 CONSULTIA GRUP — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, sector 2 (telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— Hunedoara, Str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Iași, Str. Piața Unirii nr. 2 (telefon/fax: 0332/80.30.69)
— Iași, Str. Răzoarelor nr. 6 (telefon/fax: 0232/21.09.99)
— Pitești, str.Trivale nr. 3, bl. 27, sc. D, et. 1, ap. 5 (telefon: 0248/27.42.27; 0722.660.510)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 021.221.05.37; 0745.133.712)
— Craiova, str. Romain Rolland nr. 30, (telefon/fax: 0251/41.42.52)
— București, Calea Moșilor nr. 262, bl. 8, sc. A, ap. 23 (telefon/fax: 021.337.00.00; 021.337.00.01)
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