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Conf. OPANAF …. 

 

Data 
modificarii 

Nr.crt Element/ atribut Semnificatie Tip 
date 

Oblig. Constrangeri Eroare/ 
atentionare 

 1. <D8>      
 2. luna Luna  N(2) DA 1=< luna  <= 12 ERR 
 3. an Anul N(4) DA an  >=  2022 ERR 
 4. totalPlata_A Suma de control N(2) DA totalPlata_A = 0 ERR 
 5. den Denumire/ Prenume si nume C(250) DA  ERR 
 6. cif Cod de identificare fiscala 

debitor 
N(13) DA Validare format CUI, 

CNP, NUI 
ERR 

 7. adresa Domiciliul fiscal debitor C(250) DA   
 8. telefon  C(10)    
 9. fax  C(10)    
 10. mail  C(250)    
 11. denR Denumire reprezentant C(250)  denR <> null <=> 

lungimea cif <> 13 
ERR 

 12. cifR Cod de identificare fiscala 
reprezentant 

N(13)  Validare format CUI, 
CNP, NUI 
 
cifR <> null <=> 
lungimea cif <> 13 
 
cifR <> cif 

ERR 
 
 
ERR 
 
 
ERR 



 
 13. adresaR Domiciulul fiscal reprezentant  C(250)    
 14. numeIntocmit Prenume si nume persoana 

care face declaratia  
C(75) DA  ERR 

 15. functiaIntocmit Calitatea  persoana care face 
declaratia 

C(75) DA  ERR 

 16. c1 1. Eşalonare la plată a obligaţiilor 

fiscale conform art. 184 alin. (1) din 

Codul de procedură fiscală 

N(1)  c1 = (1) 
c1 + c2 +c3 + c4 + 
c5 + c6 + c7 + c8 + 
c9 + c10 + c11 + c12 
+ c13 + c14 >=1 

Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 17. c2 2. Eşalonare la plată a obligaţiilor 

fiscale conform art. 184 alin. (1) şi 

art. 186 alin. (4) din Codul de 

procedură fiscală 

N(1)  c2 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 18. c3 3. Eşalonare la plată a obligaţiilor 

fiscale, amânare la plată în vederea 

anulării a penalităților de întârziere, 

inclusiv 50% din majorări de 

întârziere, precum și amânarea la 

plată în vederea reducerii a 

penalităților de nedeclarare, conform 

art. 184 alin. (1) şi art. 208 din Codul 

de procedură fiscală 

N(1)  c3 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 19. c4 4. Eşalonare la plată a obligaţiilor 

fiscale, amânare la plată în vederea 

anulării a penalităților de întârziere, 

inclusiv a unui procent de 50% din 

dobânzi, precum și amânarea la plată 

în vederea reducerii a penalităților de 

nedeclarare, pentru debitorii cu risc 

fiscal mic, conform art. 206 din Codul 

de procedură fiscală 

N(1)  c4 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 20. c5 5. Menţinere a a valabilităţii 

eşalonării la plată și/sau a amânării la 

plată a penalităților de întârziere și a 

penalităților de nedeclarare, conform 

art. 200 din Codul de procedură 

fiscală 

N(1)  c5 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 



 21. c6 6. Modificare a deciziei de eșalonare 

la plată și/sau a deciziei de amânare la 

plată a penalităților de întârziere și a 

penalităților de nedeclarare, cu 

acordarea eşalonării la plată , conform 

art. 195 din Codul de procedură 

fiscală 

N(1)  c6 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 22. c7 7. Modificare a deciziei de eșalonare 

la plată și emiterea deciziei de 

amânare la plată a penalităților de 

întârziere și a penalităților de 

nedeclarare, cu acordarea eşalonării la 

plată , conform art. 195 alin. (82) din 

Codul de procedură fiscală 

N(1)  c7 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 23. c8 8. Modificare a deciziei de eșalonare 

la plată și/sau a deciziei de amânare la 

plată a penalităților de întârziere și a 

penalităților de nedeclarare, cu 

acordarea eşalonării la plată, conform 

art. 195, alin. (11) din Codul de 

procedură fiscală 

N(1)  c8 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 24. c9 9. Modificare a deciziei de eșalonare 

la plată și/sau a deciziei de amânare la 

plată a penalităților de întârziere și a 

penalităților de nedeclarare, cu 

acordarea eşalonării la plată, conform 

art. 195, alin. (111) din Codul de 

procedură fiscală 

N(1)  c9 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 25. c10 10. Modificare a deciziei de eșalonare 

la plată și/sau a deciziei de amânare la 

plată a penalităților de întârziere și a 

penalităților de nedeclarare, cu 

acordarea eşalonării la plată, conform 

art. 194 alin. (1) lit. h) şi i) din Codul 

de procedură fiscală 

N(1)  c10 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 26. c11 11. Retragerea cererii de 

acordare/modificare/menținere 

a eșalonării la plată, conform 

prevederilor art. 188 din Codul 

N(1)  c11 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 



de procedură fiscală 

 27. c12 12. Inlocuirea sau 

redimensionarea garanției, 

conform art. 193 alin. (18) din 

Codul de procedură fiscală 

N(1)  c12 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 28. c13 13. Renunțarea la eșalonarea la 

plata, conform art.196 din 

Codul de procedură fiscală 

N(1)  c13 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 29. c14 14. Suspendarea condițiilor de 

menținere a valabilității 

eșalonării la plată, conform 

art.IV din Ordonanța 

Guvernului nr.11/2021 pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală și 

reglementarea unor măsuri 

fiscale 

N(1)  c14 = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 30. p1 1.Esalonare…pe o perioada de .. luni N(2)  1<= p1 <= 60 
p1 <> null <=> c1 = 1 

err 

 31. p2 2.Esalonare…pe o perioada de .. luni N(1)  1<= p1 <= 6 
p2 <> null <=> c2 = 1 

err 

 32. p3 3.Esalonare…pe o perioada de .. luni N(2)  1<= p3 <= 60 
p3 <> null <=> c3 = 1 

err 

 33. p4 4.Esalonare…pe o perioada de .. luni N(2)  1<= p4 <= 12 
p4 <> null <=> c4 = 1 

err 

 34. p6 6.Modificarea…pe o perioada de .. 

luni 
N(2)  1<= p6 <= 60 

p6 <> null <=> c6 = 1 
err 

 35. p7 7.Modificarea…pe o perioada de .. 

luni 
N(2)  1<= p7 <= 60 

p7 <> null <=> c7 = 1 
err 

 36. p8 8.Modificarea…pe o perioada de .. 

luni 
N(2)  1<= p8 <= 60 

p8 <> null <=> c8 = 1 
err 

 37. p9 9.Modificarea…pe o perioada de .. N(2)  1<= p9 <= 60 err 



luni p9 <> null <=> c9 = 1 
 38. p10 10.Modificarea…pe o perioada de .. 

luni 
N(2)  1<= p10 <= 60 

p10 <> null <=> c10 
= 1 

err 

 39. rate D. Plata diferenţiată a ratelor , întrucât 

desfăşor activitate cu caracter 

sezonier… 

N(1)  rate = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 40. caen Cod CAEN N(4)  caen IN  listaCaen 
caen <> null  rate 
= 1 

Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

 41. pRate … iar perioada în care pot avea 

venituri care să asigure plata ratelor 

este următoarea 

N(1)  1<= pRate <= 6 
pRate <> null  rate 
= 1 

err 

 42. esalonare Rata de eșalonare din perioada în care 

nu am capacitate financiară de plată 

va fi 

N(2)  10<= esalonare <= 
99 
esalonare <> null  
rate = 1 

err 

 43. justificare E. Justificarea și cauzele stării de 

dificultate generată de lipsa temporară 

de disponibilităţi băneşti, sunt 

următoarele: 

C(250)    

 44. declaratie F. Declar pe propria răspundere 

cunoscând prevederile art. 326 din 

Codul penal, că nu voi înstrăina sau 

greva de sarcini bunurile pe care le 

dețin și care nu au fost sechestrate de 

organul fiscl, în perioada cuprinsă 

între data ieșirii din procedura 

insolvenței și data instituirii 

sechestrului asigurătoriu de către 

organul fiscal. 

N(1)  declaratie = (1) Err : valoarea 
nu se afla in 
lista 

  Elemente repetitive     
 45. < Pui >    0-n aparitii  

Pui exista daca si 
numai daca 
count(cif) <=10  

 

 46. cifPui Cod de identificare fiscalā N(10) DA Validare format CUI ERR 



pentru sediile secundare/ 
Codul de înregistrare fiscală 
atribuit de organul fiscal/codul 
unic de înregistrare atribuit 
potrivit legii speciale pentru  
persoane fizice care 
desfășoară  și activități 
economice în mod independent 
sau exercită profesii libere sub 
alte forme decât asocieri 

 
 
Verificare unicitate, 
cifPui trebuie sa fie 
unic in formular 
 
cifPui <>cif 
 

 
 
ERR 
 
ERR 

 47. </Pui>      
 48. </D8>      

 


