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MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

ORDIN
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil
la 30 iunie 2007 a agen ilor economici

În baza art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) i art 28 alin. (2) din Legea contabilit ii
nr. 82/1991, republicat ,
ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:
Art. 1. – Se aprob Sistemul de raportare contabil la 30 iunie 2007 a agen ilor
economici, cuprins în anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. – Institu iile de credit, institu iile financiare nebancare, definite potrivit
reglement rilor legale, înscrise în Registrul general, societ ile de asigurare,
asigurare-reasigurare i de reasigurare, brokerii de asigurare i/sau de
reasigurare, entit ile autorizate, reglementate i supravegheate de Comisia
Na ional a Valorilor Mobiliare, precum i entit ile autorizate, reglementate i
supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private vor
depune la unit ile teritoriale ale Ministerului Economiei i Finan elor raport ri
contabile la 30 iunie 2007 în formatul i la termenele prev zute în reglement rile
emise de Banca Na ional a României, Comisia de Supraveghere a Asigur rilor,
Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare i de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private.
Art. 3. - La data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul
ministrului finan elor publice nr.1214/2006 pentru aprobarea Sistemului de
raportare contabil la 30 iunie 2006 a agen ilor economici, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 25 iulie 2006.
Art. 4. - Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei i finan elor,
Varujan Vosganian

Bucure ti 18.06.2007
Nr.498
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ANEX
SISTEMUL
de raportare contabil la 30 iunie 2007 a agen ilor economici
CAPITOLUL I
A. NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA I VERIFICAREA
RAPORT RILOR CONTABILE ALE AGEN ILOR ECONOMICI
LA 30 IUNIE 2007
1. GENERALIT I
Agen ii economici, indiferent de forma de organizare si forma de
proprietate, au obliga ia s întocmeasc i s depun raport ri contabile la 30
iunie 2007 la unit ile teritoriale ale Ministerului Economiei i Finan elor.
Agen ii economici pot depune raport rile contabile la registratura unit ilor
teritoriale ale Ministerului Economiei i Finan elor sau la oficiile po tale, prin
scrisori cu valoare declarat , potrivit prevederilor Hot rârii Guvernului nr.
627/1995 privind îmbun
irea disciplinei depunerii bilan urilor contabile i a
altor documente cu caracter financiar-contabil i fiscal, de c tre agen ii economici
i al i contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din
2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere i
prevederile Hot rârii Guvernului nr. 1085/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele
suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a
func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Na ional.
2. PREZENTAREA I MODUL DE COMPLETARE A RAPORT RILOR
CONTABILE LA 30 IUNIE 2007
Persoanele juridice vor întocmi i depune la unit ile teritoriale ale Ministerului
Economiei i Finan elor raport ri contabile care cuprind urm toarele formulare:
a) Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit i pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unit ii,
adresa, telefonul i num rul de înmatriculare la Registrul comer ului), precum i
pe cele referitoare la încadrarea corect în forma de proprietate i codul unic de
înregistrare, cite , f
a se folosi prescurt ri sau ini iale. În c su e se vor trece
codurile care delimiteaz încadrarea agentului economic.
Necompletarea corect pe prima pagin a formularului "Situa ia activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii" a datelor prev zute mai sus conduce la
imposibilitatea identific rii unit ii i, în consecin , se consider c lucrarea nu a
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fost depus , unitatea fiind sanc ionat potrivit prevederilor art. 42 din Legea
contabilit ii nr. 82/1991, republicat .
Persoanele juridice completeaz codul privind activitatea, cod format din 4
cifre (clase de activit i), din Clasificarea activit ilor din economia na ional CAEN, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 656/1997, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 301 i 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizat
prin Ordinul pre edintelui Institutului Na ional de Statistic nr. 601/2002, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
În cazul în care unitatea desf oar mai multe activit i, se va trece codul
activit ii preponderente, care define te profilul unit ii (respectiv codul clasei
CAEN al activit ii preponderente).
Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii prezint , în form sintetic ,
elementele de activ i de pasiv, grupate dup natur i lichiditate, respectiv dup
natur i exigibilitate.
Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii se întocme te pe baza
balan ei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2007, puse de
acord cu soldurile din balan a conturilor analitice, încheiat dup înregistrarea
tuturor documentelor în care au fost consemnate opera iunile financiar-contabile
aferente perioadei de raportare.
Contul de profit i pierdere cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile
realizate si cheltuielile efectuate precum i rezultatele financiare ob inute (profit
sau pierdere), preluate din conturile de venituri i cheltuieli cuprinse în balan a de
verificare la 30 iunie 2007.
Datele care se raporteaz în formularul "Contul de profit i pierdere" sunt
cumulate de la începutul anului pân la sfâr itul perioadei de raportare. Rândul
63 se completeaz numai de c tre microîntreprinderi, incadrate ca atare potrivit
Codului fiscal, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit i pierdere", la
rândul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentând drepturi
salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa
acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masa, cu complet rile ulterioare.
Aceste informatii sunt prezentate de asemenea la rd. 30 din formularul
„Date informative” (cod 30).
În formularul Date informative, la rândurile 01 i 02 coloana 1, persoanele
juridice care au în subordine subunit i vor înscrie cifra 1, indiferent de num rul
acestora.
La rândurile privind pl ile restante se înscriu sumele de la sfâr itul
perioadei de raportare care au dep it termenele de plat prev zute în contracte
sau acte normative.
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Formularele de raportare contabil la 30 iunie 2007 se semneaz de
administratorul unit ii i conduc torul compartimentului financiar-contabil, iar în
lipsa acestora, de c tre înlocuitorii de drept.
Administratorul unit ii i conduc torul compartimentului financiar-contabil
poart r spunderea, potrivit legii, asupra realit ii informa iilor cu privire la pozi ia
financiar , performan a financiar , precum i asupra celorlal i indicatori cuprin i
în formularele de raportare.
Conduc torul compartimentului financiar-contabil are obliga ia s respecte
prevederile din prezentele norme metodologice, corela iile dintre indicatorii din
formulare, urm rind realitatea datelor ce se raporteaz , precum i încadrarea în
termenul de depunere la organele în drept.
Persoanele juridice prev zute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991,
republicat , care au în subordine sucursale sau alte subunit i f
personalitate
juridic , vor verifica i centraliza balan ele de verificare ale acestora, întocmind
raport rile contabile la 30 iunie 2007.
Societ ile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunit i f
personalitate juridic , care desf oar activitate i au sediul în str in tate, vor
evalua în lei, rulajele i soldurile exprimate în valut , din balan ele de verificare a
conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a
perioadei de raportare, i le vor centraliza cu balan a de verificare întocmit
pentru opera iunile economico-financiare desf urate în ar .
În situa ia în care opera iunile subunit ilor proprii în str in tate au fost
eviden iate în cursul perioadei atât în valut , cât i în lei, pentru cuprinderea în
raport rile contabile la 30 iunie 2007 ale persoanei juridice din ar vor fi preluate
ca atare soldurile i rulajele conturilor, exprimate în lei.
Formatul electronic al raport rilor contabile la 30 iunie 2007, con inând
formularistica necesar
i programul de verificare cu documenta ia de utilizare
aferent se ob ine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul
Econimiei i Finan elor.
Programul de asisten este pus la dispozi ia agen ilor economici, gratuit, de
unit ile teritoriale ale Ministerului Economiei i Finan elor sau poate fi desc rcat
de pe serverul de web al Ministerului Economiei i Finan elor, la adresa
www.mfinante.ro.
Agen ii economici vor depune la unit ile teritoriale ale Ministerului
Economiei i Finan elor discheta cu raport rile contabile la 30 iunie 2007, înso it
de raport rile contabile listate cu ajutorul programului de asisten , semnate i
tampilate, conform legii. Aceste raport ri se depun împreun cu o copie de pe
codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum i o copie a balan ei
de verificare a conturilor sintetice.
Formularele care compun raport rile contabile la 30 iunie 2007 se vor
completa in lei (RON).
Persoanele juridice care nu au desf urat activitate de la data înfiin rii
pân la 30 iunie 2007 nu întocmesc raport ri contabile la 30 iunie 2007, urmând
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depun o declara ie pe propria r spundere la unit ile teritoriale ale
Ministerului Economiei i Finan elor, care s cuprind toate datele de identificare
a societ ii:
- denumirea complet (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa i num rul de telefon;
- num rul de înregistrare la Registrul comer ului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declara ie similar vor depune si persoanele juridice care se afla in
curs de lichidare, potrivit legii.

3. TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPORT RILOR CONTABILE LA
30 IUNIE 2007
Raport rile contabile la 30 iunie 2007, precum si declara iile agen ilor
economici care nu au desf urat activitate sau se afl în curs de lichidare se vor
depune pana cel mai târziu 15 august 2007.
Nedepunerea dischetelor i a formularelor listate, semnate i tampilate, sau a
declara iilor, dup caz, pentru data de 30 iunie 2007, se sanc ioneaz conform
prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat .

4. COMPLETAREA RAPORT RILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2007 DE
TRE AGEN II ECONOMICI se efectueaz folosind planul de conturi prev zut
la capitolul IV din reglement rile contabile conforme cu directiva a IV-a a
comunit ilor economice europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor
publice nr. 1752/2005.
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B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE
___________________________________________________________
_
Codul
Denumirea
_______________________________________________________
___
10
PROPRIETATE DE STAT
11
Regii autonome
12
Societ i comerciale cu capital integral de stat
13
Alte unit i economice de stat netransformate în societ i
comerciale sau regii autonome
14
Companii i societ i na ionale
20
PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat i privat)
PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat - sub 50%)
21
Societ i comerciale cu capital de stat autohton i de stat
str in
22
Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton i
str in
23
Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton
24
Societ i comerciale cu capital de stat i privat str in
PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat - 50% i peste 50%)
25
Societ i comerciale cu capital de stat autohton i de stat
str in
26
Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton i
str in
27
Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton
28
Societ i comerciale cu capital de stat i privat str in
30
PROPRIETATE INDIVIDUAL - PRIVAT
(cu capital: privat autohton, privat autohton i str in,
privat str in, societ i agricole)
31
Societ i comerciale în nume colectiv
32
Societ i comerciale în comandit simpl
33
Societ i comerciale în comandit pe ac iuni
34
Societ i comerciale pe ac iuni
35
Societ i comerciale cu r spundere limitat
36
Societ i agricole
37
Societ i comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul
anului 2007
40
PROPRIETATE COOPERATIST
41
Cooperative de consum
42
Cooperative me te ug re ti
43
Cooperative i asocia ii agricole netransformate
44
Cooperative de credit
50
PROPRIETATE OB TEASC
(societ i comerciale apar inând organiza iilor i
institu iilor politice i ob te ti)
___________________________________________________________

_
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CAPITOLUL II
CON INUTUL DE INFORMA II AL MODELELOR DE RAPORTARE
CONTABIL LA DATA DE 30 IUNIE 2007

Jude ul ____________________|_|_|
Persoana juridic
______________
Adresa:localitatea ___,sectorul _,
str. _____________ nr. __, bl. __,
sc. ___________, ap. _____________
Telefon _________, fax ___________
Num r din registrul comer ului ____

Forma de proprietate _________|_|_|
Activitatea preponderent
(denumire clas CAEN) _____________
Cod clas CAEN____________|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUA IA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2007
10

- lei Nr.
rd.
A

A.

B.

C.
D.
E.

F.
G.

ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZ RI NECORPORALE
II.IMOBILIZ RI CORPORALE
III.IMOBILIZ RI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL
(rd. 01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
II. CREAN E
III. INVESTI II PE TERMEN SCURT
IV. CASA I CONTURI LA B NCI
ACTIVE CIRCULANTE
TOTAL
(rd. 05 la 08)
CHELTUIELI ÎN AVANS
DATORII: SUMELE CE TREBUIE PL TITE
ÎNTR-O PERIOAD DE PÂN LA UN AN
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII
CURENTE NETE
(rd. 09 + 10
11
18)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd.04 + 12
17)
DATORII: SUMELE CE TREBUIE PL TITE
ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12

13
14

Sold la:
01.01.2007

30.06.2007

1

2

8
H.
I.

PROVIZIOANE
VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18),
din care:
- subven ii pentru investi ii
- venituri înregistrate în avans
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22),
din care:

15
16
17
18
19

- capital subscris v rsat

20

- capital subscris nev rsat

21

- patrimoniul regiei

22

II. PRIME DE CAPITAL

23

III.REZERVE DIN REEVALUARE

24

IV. REZERVE

25

ACTIUNI PROPRII

26

V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT(A)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCI IULUI FINANCIAR

SOLD C

27

SOLD D

28

SOLD C

29

SOLD D

30

Repartizarea profitului

31

CAPITALURI PROPRII
TOTAL
(rd. 19+23+24+25-26+27 28+29 30

32
31)

Patrimoniul public
CAPITALURI

33

TOTAL (rd. 32 + 33)

ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele ____________
Semn tura ______________________
tampila unit ii

34

ÎNTOCMIT,
Numele i prenumele ______________
Semn tura ________________________
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CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data de 30 iunie 2007
20
Denumirea indicatorilor

1.

A
Cifra de afaceri net
(rd. 02 la 05)
Produc ia vândut
Venituri din vânzarea m rfurilor

Nr.
Rd.
B
01
02
03

Venituri din dobânzi inregistrate de
entit ile al c ror obiect de
activitate il constituie leasingul
Venituri din subven ii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete
2.
Varia ia stocurilor de
Sold C
produse finite si a
Sold D
produc iei in curs de
execu ie
3.
Produc ia realizat de entitate pentru
scopurile sale proprii si capitalizat
4.
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE
TOTAL
(rd. 01+06-07+08+09)
5.
a) Cheltuieli cu materiile prime i
materialele consumabile

6.

7.

Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe
(cu energie i ap )
c) Cheltuieli privind m rfurile
Cheltuieli cu personalul
(rd. 16+17), din care:
a) Salarii si indemniza ii
b) Cheltuieli cu asigur rile i
protec ia social
a) Ajust ri de valoare privind
imobiliz rile corporale i necorporale
(rd. 19-20)
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
b) Ajust ri de valoare privind
activele circulante

04
05
06
07

08
09
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

- lei Realiz ri aferente
perioadei de raportare
Precedent
Curent
1
2
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8.

(rd. 22-23)
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25
la 28)
8.1. Cheltuieli privind presta iile
externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i v rs minte asimilate

21
22
23
24
25

26
8.3. Cheltuieli cu desp gubiri,
dona ii i activele cedate
Cheltuieli privind dobânzile de
refinan are înregistrate de entit
al c ror obiect de activitate îl
constituie leasingul
Ajust ri privind provizioanele
(rd. 30-31)

27
28
ile

29
30
31

- Cheltuieli
- Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
TOTAL
(rd. 11 la 15+18+21+24+29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:

32

33

- Profit (rd. 10-32)
9.

- Pierdere (rd. 32-10)
Venituri din interese de participare

34
35

10.

11.

- din care, veniturile ob inute de la
entit ile afiliate
Venituri din alte investi ii si
împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
- din care, veniturile ob inute de la
entit ile afiliate
Venituri din dobânzi
- din care, veniturile ob inute de la
entit ile afiliate
Alte venituri financiare

VENITURI FINANCIARE
(rd. 35+37+39+41)

36

37
38
39
40
41

TOTAL
42

11
12.

13.

Ajust ri de valoare privind
imobiliz rile financiare i a
investi iilor financiare de inute ca
active circulante (rd. 44-45)

43

- Cheltuieli
- Venituri
Cheltuieli privind dobânzile
- din care, cheltuielile in rela ia
cu entit ile afiliate
Alte cheltuieli financiare

44
45
46
47

CHELTUIELI FINANCIARE
(rd. 43+46+48)

48

TOTAL
49

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 42-49)
- Pierdere (rd. 49-42)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. 10+42-32-49)
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)
15.
Venituri extraordinare
16.
Cheltuieli extraordinare
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
17.
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 54-55)
- Pierdere (rd. 55-54)
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

18.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

PROFITUL SAU PIERDEREA
BRUT(A):

60

- Profit (rd. 58-59)
- Pierdere (rd. 59-58)
Impozitul pe profit

61
62

19.

Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus

20.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A
EXERCI IULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 60-62-63)
- Pierdere
(rd. 61+62+63);
(rd. 62+63-60)

63

ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele ____________
Semn tura ______________________
tampila unit ii

64

65

ÎNTOCMIT,
Numele i prenumele ______________
Semn tura ________________________
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DATE INFORMATIVE
30
I. Date privind rezultatul înregistrat

- lei -

Unit

i care au înregistrat profit

Nr.
rd.
01

Unit

i care au înregistrat pierdere

02

Nr. unit
1

Nr.
rd.

Total
Col.2+3

A
Pl i restante
total
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:

B
03

1

Furnizori restan i
07), din care:

04

II. Date privind pl

ile restante

total (rd. 05 la

- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obliga ii restante fa
de bugetul
asigur rilor sociale
total(rd. 09 la
13), din care:
- contribu ii pentru asigur ri sociale
de stat datorate de angajatori,
salaria i i alte persoane asimilate
- contribu ii pentru fondul
asigur rilor sociale de s
tate
- contribu ia pentru pensia
suplimentar
- contribu ii pentru bugetul
asigur rilor pentru omaj
- alte datorii sociale

05
06
07
08

09

10

11
12
13

Obliga ii restante fa
de bugetele
fondurilor speciale i alte fonduri

14

Obliga ii restante fa
de al i
creditori
Impozite i taxe nepl tite la termenul
stabilit la bugetul de stat

15

Impozite i taxe nepl tite la termenul
stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la
scaden
total (rd. 19 la 21),din
care:

18

16

- restante dup

30 de zile

19

- restante dup

90 de zile

20

- restante dup

1 an

21

i

Sume
2

Din care:
Pentru
Pentru
activitate activitate
de
curent
investi ii
2
3

13
- lei -

30
Dobânzi restante

22

III. Num r mediu de salaria i
A
Num r mediu de salaria i

IV. Plati de dobânzi si redeven e
A
Venituri brute din dobânzi pl tite de
persoanele juridice române c tre
persoanele fizice nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene,
din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobânzi pl tite de
persoanele juridice române c tre
persoane juridice afiliate*)
nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozit datorat la bugetul de stat
Venituri din redeven e pl tite de
persoanele juridice române c tre
persoane juridice afiliate nerezidente
din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
A
V. Tichete de masa

Nr.
rd.
B
23

30 iunie 2006

30 iunie 2007

1

2

Nr.
Rd.
B

Sume
1

24

25
26

27
28

29
B

1

Nr.
rd.
Contravaloarea tichetelor de masa
acordate salariatilor
A

30

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr.
Rd.
31

- cheltuieli de inovare finalizate in
cursul perioadei
- cheltuieli de inovare in curs de
finalizare in cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate in
cursul perioadei

B

Sume

1
30 iunie 2006

2
30 iunie 2007

32

33

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea
în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

14
**)cheltuielile
de
inovare
se
determina
potrivit
Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele ____________
Semn tura ______________________
tampila unit ii

ÎNTOCMIT,
Numele i prenumele ______________
Semn tura ________________________

