
Nr crt Denumire camp  Semnificatie Tip și lung  Câmp obligatoriu Validari Erori 

data: 22.02.2022 
universalCode = 
A.1.0.0 

declaratie: 

v3 
.zip 

obligatoriu 

      

 <p1000>      

1  cui  CUI solicitant  N(10)  DA  Validare cui   

2  luna Luna  N(2)  DA  luna=12   

3  an  Anul in care se face 
cererea   

N(4)  DA  an >= 2022  

4  denumire Denumire solicitant  C(100)  DA    

5  mail  Mail solicitant  C(50)  DA   

6  fax  Fax solicitant  C(20)     

7  adresa Adresa solicitant  C(500)     

8  telefon Telefon solicitant  C(50)  DA   

9  den_reprez Denumirereprezentant C(100)  DA    

10  calitate_reprez Calitatereprezentant C(50)  DA    

11  nr_operator Numar operator de 
date cu caracter 
personal  

C(30)  DA    

12  totalPlata_A Suma control  N(15)  DA  totalPlata_A = cui + 
reg_abcd + reg_ac 
+ reg_abc + reg_cp 
+ reg_c + reg_acp + 
contrib + adev + 
venit_lunar + 
venit_anual + bun + 
caf + situatie_fisc + 
situatie_d394 + 
situatie_fin  + 
cazier_fiscal + 
reg_fiducii + 
reg_achizitii 

 



13  reg_abcd Serviciu 1.2.1.2 
Registrul central 
electronic pentru 
conturi de plăţi şi 
conturi bancare, 
prevăzut la art. 61 
alin. (3) lit. a), b), c) şi 
d) 

N(1)   1-da   

14  reg_abcd_leg Bazalegala C(500)   Dacă reg_abcd =1 
atunci 
reg_abcd_leg<> null  

 

 
 

    Dacă reg_abcd<> 1 
atunci reg_abcd_leg 
=null  

 

14.a  reg_ac Serviciu 1.2.1.1. 
Registrul central 
electronic pentru 
conturi de plăţi şi 
conturi bancare, 
prevăzut la art. 61alin. 
(3) lit. a) şi c) 

N(1)    
reg_ac = (1,2) 
1 - informatii despre 
Instituţiile de credit, 
instituţiile de plată şi 
instituţiile emitente 
de monedă 
electronica la care 
persoanele au 
deschise conturi 

 
2 - informatii despre 
contul bancar sau 
de plăţi, numărul 
IBAN şi data 
deschiderii şi 
închiderii contului, 
precum si date de 
identificare titular 
 

 

14.b  reg_ac_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă reg_ac=1 
atunci 
reg_ac_leg_leg <> 
null  
Dacă reg_ac<> 1 
atunci 

 



reg_ac_leg_leg 
=null  

14.c  reg_abc Serviciu 1.2.1.3. 
Registrul central 
electronic pentru 
conturi de plăţi şi 
conturi bancare, 
prevăzut la art. 61 
alin. (3) lit. c), lit. a) si 
lit.b) 

N(1)   1-da   

14.d  reg_abc_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă reg_abc =1 
atunci reg_abc_leg 
<> null  
Dacă reg_abc <> 1 
atunci reg_abc_leg 
=null  

 

14.e  reg_cp Serviciu 1.2.1.5. 
Registrul central 
electronic pentru 
conturi de plăţi şi 
conturi bancare, 
prevăzut la art. 61 
alin. (3) lit. c) 
(AI/IP/IIP) 

N(1)   1-da   

14.f  reg_cp_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă reg_cp =1 
atunci reg_cp_leg 
<> null  
Dacă reg_cp <> 1 
atunci reg_cp_leg 
=null  

 

14. g reg_c Serviciu 1.2.1.1. 
Registrul central 
electronic pentru 
conturi de plăţi şi 
conturi bancare, 
prevăzut la art. 61 
alin. (3) lit. c 

N(1)   1-da   

14.h  reg_c_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă reg_c =1 
atunci reg_c_leg <> 

 



null  
Dacă reg_c <> 1 
atunci reg_c_leg 
=null  

14. i reg_acp Serviciu 1.2.1.6. 
Registrul central 
electronic pentru 
conturi de plăţi şi 
conturi bancare, 
prevăzut la art. 61 
alin. (3) lit. c) si lit. a) 
AI/IP/IIP) 

N(1)   1-da   

14.j reg_acp_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă reg_acp =1 
atunci reg_acp_leg  
<> null  
Dacă reg_acp <> 1 
atunci reg_acp_leg 
=null  

 

15  contrib 
 

Serviciu 1.2.2. 
CONTRIBUŢII DE 
ASIGURĂRI 
SOCIALE 

N(1)   1-da   

16  contrib_leg 
 

Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă contrib 
=1 atunci 
contrib_leg 
<> null  
Dacă contrib 
<> 1 atunci 
contrib_leg 
 =null  

 

17  adev Serviciu 1.2.3. 
ADEVERINŢA DE 
VENIT (ANUAL), 
DENUMITĂ AV 

N(1)   1-da   

18  adev_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă adev =1 atunci 
adev_leg <> null  
Dacă adev <> 1 
adev_leg bun_leg 
=null  

 

19  venit_lunar Serviciu 1.2.4 N(1)   1-da   



INFORMAŢII 
DESPRE 
VENITURILE 
LUNARE  

20  venit_lunar_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă venit_lunar=1 
atunci 
venit_lunar_leg<> 
null  
Dacă venit_lunar<> 
1 atunci 
venit_lunar_leg 
=null  

 

21  venit_anual Serviciu 1.2.5. 
INFORMAŢII 
DESPRE 
VENITURILE 
ANUALE DIN ULTIMII 
2 ANI FISCALI 

N(1)   1-da   

 
22  

venit_anual_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă venit_anual =1 
atunci 
venit_anual_leg <> 
null  
Dacă anual <> 1 
atunci 
venit_anual_leg 
=null  

 

23  . 
bun 

Serviciu 1.2.6. 
BUNURI (CLĂDIRI, 
TERENURI, 
VEHICULE) 

N(1)   1-da   

24  bun_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă bun =1 atunci 
bun_leg<> null  
Dacă bun <> 1 
atunci bun_leg =null  

 

25  caf Serviciu 1.2.7. 
CERTIFICAT DE 
ATESTARE 
FISCALĂ, DENUMIT 
CAF 

N(1)   1-da   



26  caf_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă caf =1 atunci 
caf_leg <> null  
Dacă caf <> 1 atunci 
caf_leg =null  

 

27  situatie_fisc Serviciu 1.2.8. DATE 
REFERITOARE LA 
SITUAŢIA FISCALĂ 

N(1)   1-da   

28  situatie_fisc_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă situatie_fisc 
=1 atunci 
situatie_fisc_leg<> 
null  
Dacă situatie_fisc 
<> 1 atunci 
situatie_fisc_leg 
=null  

 

29  situatie_d394 Serviciu 1.2.8.1. 
DECLARAŢIA D394 -
LIVRĂRI 

N(1)   1-da   

30  situatie_d394_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă situatie_d394 
=1 atunci 
situatie_d394 _leg 
<> null  
Dacă situatie_d394 
<> 1 atunci 
situatie_d394_leg 
=null  

 

31  situatie_fin  Serviciu 1.2.9. DATE 
REFERITOARE LA 
SITUAŢIA 
FINANCIARĂ 

N(1)   1-da   

32  
 
 

situatie_fin_leg  Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   Dacă situatie_fin  =1 
atunci 
situatie_fin_leg <> 
null  
Dacă situatie_fin  <> 
1 atunci 
situatie_fin_leg =null 

 

 

33 cazier_fiscal Serviciul 1.2.10. 
CAZIERUL FISCAL 

N(1)  1 = da  



34 cazier_fiscal_leg Baza legala acces 
serviciu 

C(500)  Dacă cazier_fiscal = 
1 atunci 
cazier_fiscal_leg <> 
null 
 
 
Dacă 
cazier_fiscal<> 1 
atunci 
cazier_fiscal_leg 
=null 
 

 

35 reg_fiducii 
 
 
 
 

Serviciul 1.2.11. 
REGISTRUL 
CENTRAL AL 
FIDUCIILOR ȘI AL 
CONTRUCȚIILOR 
JURIDICE SIMILARE 
FIDUCIILOR 

N(1)  1 = da  

36  reg_fiducii_leg 
 

Baza legala acces 
serviciu 

C(500)  Daca reg_fiducii 
 == 1 atunci 
reg_fiducii_leg 
<> null 
 
 
Daca reg_fiducii 
 <> 1 atunci 
reg_fiducii_leg 
= null 
 
 

 

37 reg_achizitii 
 
 
 

Serviciul 1.2.12. 
REGISTRUL 
ACHIZIȚIILOR DE 
LOCUINȚE CU COTĂ 
REDUSĂ DE TVA de 
5% 

N(1)  1 = da  

38 reg_achizitii_leg 
 

Baza legala acces 
serviciu 

C(500)   
Daca reg_achizitii 
== 1 atunci 

 



reg_achizitii_leg 
<> null 
 
Daca reg_achizitii 
<> 1 atunci 
reg_achizitii_leg 
= null 
 
 

  
 </p1000> 
 

     

   


