
                              Anexa nr.3 
ANTET1) 
Nr. ........... din ............. 
 
 

ANUNŢ 
privind invita ţia de participare la procedura competitiv ă organizat ă 

 în vederea cesiunii crean ţelor bugetare  
 

  
 În temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut ca 
........................................2) demarează procedura de selecţie a cesionarului pentru 
creanţele bugetare datorate de către ....................3),  cod de identificare fiscală 
.............................4), cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, în 
cuantum de .................... lei. 
    Persoanele interesate pot depune ofertele, până cel târziu la data de 
......................... (zi, lună, an), la sediul organului fiscal, respectiv la adresa 
......................................  
 Ofertele se depun în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: “Pentru Comisia 
de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare aflate în sarcina 
debitorului …..........”, precum şi numele şi prenumele/denumirea ofertantului. 

Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
a) datele de identificare ale ofertantului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, 

a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, 
domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de 
e-mail; 

b) datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea şi codul de identificare 
fiscală, precum şi cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul 
definitiv de creanţe; 

c) preţul cesiunii, care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanţelor bugetare cu 
care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, menţionat în anunţ, termenul 
de plată (zi/luna/an) până la care se face plata şi precizarea dacă plata se face integral sau 
în rate, cu menţionarea numărului ratelor, fără a putea depăşi 3 ani de la data încheierii 
contractului; 

d) menţiuni referitoare la tipul de garanţie ce va fi constituit, potrivit art. 211 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cazul în care plata preţului cesiunii nu se face integral  până la data încheierii 
contractului de cesiune; 

e) justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanţei; 
 

____________________________ 

1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind 
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act. 
2) Se va menţiona denumirea organului fiscal 
3) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolventei pentru care se demarează procedura de selecţie a 
cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor; 
4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolventei pentru care se demarează 
procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 



 
f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se 

depune de către o persoană fizică; 
g)  împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz; 
h) data şi semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului al 

cesionarului.  
Cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii:  
a) preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se 

recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe; 
b) plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează într-o 

perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; 
c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei; 
d) constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral 

până la data încheierii contractului de cesiune. 
 În situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de 
zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi calculate la nivelul 
prevăzut la art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, preţul cesiunii 
reprezintă atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul 
definitiv de creanţe, cât şi dobânda calculată până la termenul/termenele de plată stabilit(e) 
prin ofertă. 
 Garanţiile ce trebuie constituite, în situaţia în care plata nu se efectuează integral la 
momentul încheierii contractului de cesiune, trebuie să acopere atât cuantumul creanţelor 
bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, cât şi dobânda 
aferentă calculată până la data achitării preţului cesiunii. 
 
 
 

Conducătorul organului fiscal, 
Nume şi prenume ............................ 
Semnătura ...................................... 

                                                                          L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Denumire: Anun ţ privind invita ţia de participare la procedura competitiv ă 
organizat ă în vederea cesiunii crean ţelor bugetare  
2. Format:  A4/t1 
3.  Caracteristici de tip ărire:  se  editează din sistemul informatic 
4.  Se utilizeaz ă: în baza prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare  
5.  Se întocme şte:  în mai multe exemplare de către organul de executare silită 
6.  Circul ă:   -câte un exemplar la sediul organului fiscal și pe pagina de internet 
  -un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea 
creanţelor bugetare 


