
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
 

ORDIN nr.1303 
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr.1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 
creanţelor fiscale 

 

 în temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 având în vedere prevederile art.228 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

 
     ART. I - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru 
aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 25 august 2009, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1. La articolul 1, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 5-7, cu următorul cuprins: 
“5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr.5; 
6. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în 

anexa nr.6; 
      7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti, 
prevăzută în anexa nr.7.” 
 
    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Art. 2 -  Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul ordin." 
 
    3. După anexa nr. 4 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 5-7, al căror conţinut este prevăzut în 
anexele nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
    ART. II   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  
  

 
PREŞEDINTELE  

AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 
 

ŞERBAN POP 
 

 
 
 

Emis la Bucureşti, la 04.09.2012 
 



                                                                                                  ANEXA 1 

                            (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.438/2009) 
 
 
 

                                                                
                                             
                     
                                                                                   
 
Nr. …………….. din ……………………………. 
 
 

ADRESĂ 
de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti 

 
        În temeiul art. 149 alin. (11) şi alin.(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar 
pentru stingerea obligaţiilor fiscale, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în 
lei şi/sau valută deschise la unitatea dvs. de către debitorul3) ...........................................................  

Sumele vor fi reţinute şi virate în contul 50.67.02 deschis la unitatea de trezorerie a  
statului……......................................................................................, după cum urmează: 
 

Natura obligaţiei 
fiscale4)  

Titlul executoriu 
nr./data5) 

Cuantumul sumei datorate 
                ( lei ) 

   
   
TOTAL   

   
Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia să 

înregistraţi atât ziua cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. 
Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea 

documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile 
acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 149 alin. (12) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea. 

Despre aceste măsuri se va înştiinţa organul de executare.   
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în 

termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin. (2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. 

Vă mulţumim pentru cooperare, 
 

Conducătorul organului de executare, 
.............................. 

 
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor OMFP nr.1107/2012 privind emiterea 
prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. 
Număr de operator de date cu caracter personal - 759 
1) Se va menţiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ,  
2) Se va menţiona: denumirea şi sediul băncii, 
3) Se va menţiona: numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de 
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului,  
4) Se va preciza: denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii 
ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de M.F.P. prin A.N.A.F şi unităţile sale teritoriale, 
5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 

Către2) ………………………………………….. 
str. ......................... nr. ........, bloc .........., sc. 
........., et. ........, ap. ....., sector.......,localitatea 
..................., judeţul ...................., cod poştal…….. 

MINISTERUL   FINANŢELOR  PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALÂ 
UNITATEA FISCALĂ 1).................................................... 
Str.……….....………….… nr. ………..…, Localitatea ……………………… 

COD DE BARE

COD DE BARE



 
 
CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE ŞI PĂSTRARE  ale 
formularului " ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI  " 

1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR 
BĂNEŞTI   

2. Format: A4/t1, 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic,  
4. Se utilizează:  în baza art. 149 alin. (11) şi alin.(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
5. Se întocmeşte:   

- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, 
transmitere şi arhivare,  
      - de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.     
6. Circulă: 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic,     
                   1 exemplar la unitatea bancară, în format hârtie,  
7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă. 

     



ANEXA 2 
                (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.438/2009) 
 
 
 
                                                                
                                                 
                     
                                                                                   
 
Nr. …………….. din ……………………………. 
 

 
 
   

ADRESĂ 
de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti 

 
 

În baza art.149  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, va comunicam ca s-a luat masura  executarii silite prin poprire a 
sumelor urmaribile reprezentand venituri şi disponibilităţi băneşti în lei sau în valuta, pentru următorii terţi 
popriţi........................................................................3).  

Sumele vor fi reţinute şi virate în contul 50.67.02 deschis la unitatea de trezorerie a statului 
…………….. …………………………………………………după cum urmează: 

 
Natura obligaţiei 
fiscale4) 

Titlul executoriu 
nr./data5) 

Cuantumul sumei datorate 
                 ( lei ) 

   
   
TOTAL   

 
 

 
Conducătorul organului de executare, 

.............................. 
 
 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor OMFP nr.1107/2012 privind emiterea 
prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. 
Număr de operator de date cu caracter personal - 759 
1) Se va menţiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ,  
2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,  codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, 
după caz, alte date de identificare a debitorului (sediu principal/sediu secundar, după caz), 
*) Se va menţiona adresa sediului principal, 
3)  Se va menţiona: denumirea băncii la care se află deschis contul debitorului, numele,prenumele/denumirea , codul numeric personal, 
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare a tertului poprit, dupa caz 
4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii 
ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de M.F.P. prin A.N.A.F şi unităţile sale teritoriale, 
5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 
 
 
 
 
 

Către ………………………………….. 
cod de identificare fiscală2) ……………………… 
Adresă*) str. ......................... nr. ........, bloc .........., 
sc. ........., et. ........, ap. ....., sector.......,localitatea 
..................., judeţul ...................., cod poştal…….. 

MINISTERUL   FINANŢELOR  PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALÂ 
UNITATEA FISCALĂ 1).................................................... 
Str.……….....………….… nr. ………..…, Localitatea ……………………… 

COD DE BARE

COD DE BARE



CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE ŞI PĂSTRARE  ale 
formularului " ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII ASUPRA 
DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI " 

1. Denumire: " ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII ASUPRA 
DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI  

2. Format: A4/t1, 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic,  
4. Se utilizează:  în baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
5. Se întocmeşte:   

- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, 
transmitere şi arhivare,  

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.     
6. Circulă: 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic,     
                   1 exemplar la debitor, în format hârtie,  
7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă. 
     
 
 
 
 
 



ANEXA 3 
                 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.438/2009) 

 
 
 
                                                                
                                                 
                     
                                                                                   
 
Nr. …………….. din ……………………………. 
 

 
 
   

DECIZIE  
de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti 

 
 
 În baza art.148 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate la 
debitorul3)………………………….………………….. întrucât au fost îndeplinite dispoziţiile art. 148 alin. (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare referitoare la încetarea executării silite. 
 Având în vedere aceste motivaţii, urmează a se ridica măsurile de executare silită, respectiv, se va 
ridica poprirea înfiinţată prin adresa nr............ din ................ asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale 
debitorului. 

   
                                 Conducătorul organului de executare, 

.............................. 
 
 

 
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor OMFP nr.1107/2012 privind emiterea 
prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. 
Număr de operator de date cu caracter personal - 759 
1) Se va menţiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului inscris,  
2) Se va menţiona: denumirea şi sediul băncii, 
3) Se va menţiona: numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de 
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului.   
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Către2) ………………………………….. 
str. ......................... nr. ........, bloc .........., sc. 
........., et. ........, ap. ....., sector.......,localitatea 
..................., judeţul ...................., cod poştal…….. 
 

MINISTERUL   FINANŢELOR  PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALÂ 
UNITATEA FISCALĂ 1).................................................... 
Str.……….....………….… nr. ………..…, Localitatea ……………………… 

COD DE BARE

COD DE BARE



CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE ŞI PĂSTRARE  ale 
formularului "DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ ASUPRA 
DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI" 
    1. Denumire: DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ ASUPRA 
DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI     
    2. Format: A4/t1 
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic, 
    4. Se utilizează: în baza art. 148 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    5. Se întocmeşte:   

- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, 
transmitere şi arhivare,  

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.   
6. Circulă: 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic,     

1 exemplar la unitatea bancară, în format hârtie, 
7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă. 
 
 
 

 
 

 


