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Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI 
 

Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 30 Cod poştal 050183 Sector 5 Bucureşti 
Număr Registrul Comerţului J40/4373/1991 Cod fiscal RO 427304 

Cont Trez. Mun Bucureşti: RO21TREZ7005069XXX001630 Suc. ATCPMB 
Cont RO02RNCB0278000369650001 BCR Suc. Serban Vodă Bucureşti 

Telefon: 021.335.98.10, 021.335.98.40; Fax: 021.337.27.54 
 

FORMULAR DE COMANDĂ / CERERE DE OFERTĂ DE PREȚ 
 

Persoană juridică / fizică:  
Cod fiscal / CNP:  
Nr. Registrul Comerțului:  
Sediul / Domiciliul:  Localitate:                                  Județ / Sector: 
 Strada, nr.: 
Telefon:   Mobil: 
Fax: E-mail: 
Persoana de contact: Telefon: 
 
 Vă rugăm urmatoarele 
 

Nr. Denumire produs/serviciu, caracteristici / 
descriere,  număr imagine (Anexa nr. 1) UM Cantitate Preț unitar 

fără TVA 

Valoare 
totală 

inclusiv 
TVA 

Termen de 
livrare 

  
      

       

       

       

       

*Tiraj: fix □ variabil □ 
 

□ Am fost informat despre eventualele deteriorări ce ar putea să apară pe parcursul procesului de 
remediere/acoperire galvanică (conform celor menționate în Anexa nr. 1), declar că sunt de acord cu 
continuarea comenzii și cu termenii și condițiile prezentate. 
□ Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către Regia 
Autonomă MONETĂRIA STATULUI, în scopul specific ce corespunde comenzii, cu respectarea 
prevederilor legale.  
** □ Nu suntem de acord să cedăm Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI dreptul de folosinţă a 
matriţelor utilizate pentru executarea acestei comenzi.  
 
Nume reprezentant: ______________     _  Semnătură: ____________ ***Ştampila instituției: 
 
**** Funcție reprezentant: __________________  

**** Nr. document acreditare: _______________ 

COMENZILE SE TRANSMIT FIE ÎN FORMAT LETRIC, FIE ÎN FORMAT ELECTRONIC, 
SEMNĂTURA FIIND OBLIGATORIE. 

 să executați 
să ne formulați o ofertă de preț pentru 

produse 
servicii 
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* Se bifează dacă clientul intenţionează să repete comanda într-un interval de maxim 1 an, caz în care se va 
încheia un contract între cele 2 parți; 
** Nebifarea acestei căsuţe oferă Monetăriei Statului dreptul de a folosi în nume propriu matriţele confecţionate 
pentru executarea acestei comenzi; 
**** Doar pentru instituțiile, care, în conformitate cu prevederile legale, sunt obligate să utilizeze ștampilă; 
**** Se completează în cazul comenzilor cu regim special (sigilii şi ştampile cu stema Romȃniei); 

TERMENI ȘI CONDIȚII 
1. Clientul/solicitantul este responsabil de corectitudinea datelor completate și de încălcarea eventualelor drepturi 

de autor legate de obiectul comenzii. 
2. Aprobarea piesei etalon de către client exonerează Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI de orice 

răspundere privind ulterioarele sesizări.  
3. Toate produsele ce necesită reparații / remedieri sunt fotografiate la preluarea comenzii, iar clientul își asumă 

prin semnătură aspectul și starea produsului / produselor predate regiei în vederea remedierii. 
4. În cazul produselor pentru care se solicită servicii de remediere / acoperire galvanică, este necesară analiza 

acestora de către specialistii regiei, anterior confirmării comenzii. Timpul de analiză este de maxim 10 zile 
lucrătoare, în funcția de complexitatea lucrării. 

5. Dacă în urma analizei efectuate se identifică anumite riscuri ce ar putea să intervină în derularea procesului 
tehnologic, clientul va fi informat de către Compartimentul Comenzi, iar acesta își va exprima acordul în scris 
despre continuarea sau anularea comenzii. 

6. În cazul în care, după emiterea comenzii, în procesul tehnologic sunt constatate defecte ascunse, care nu au 
putut fi identificate odată cu analiza inițială, clientul va fi informat de către Compartimentul Comenzi, iar 
acesta își va exprima acordul în scris despre continuarea / anularea comenzii, în stadiul/condiția în care se află 
în acel moment. Termenul de livrare se va decala cu numărul de zile aferent perioadei de transmitere a 
răspunsului de către client. 

7. Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI nu răspunde pentru folosirea neadecvată a produselor 
recondiționate, pentru defectele ascunse ale produselor recondiționate sau ale modelelor utilizate pentru 
executarea lucrării solicitate. 

8. Pentru informații suplimentare sau despre stadiul comenzii, contactați Compartimentul Comenzi, telefon: 021-
336.70.62; e-mail: comenzi@monetariastatului.ro. 

9. Toate produsele sunt însoțite, la livrare, de factura fiscală, chitanță si Declarație de conformitate, iar produsele 
numismatice sunt însoțite și de Certificat de Autenticitate. 

10. Produsele din metal prețios sau acoperite cu metal prețios se ridică de la Serviciul Tezaure, telefon: 021-
335.98.10 / int. 186. Celalalte produse se ridică de la Serviciul Vânzări, tel 021-335.98.10 / int. 225, 157. 

11. Produsele se ridică de către client într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea e-mailului în care 
este informat despre finalizarea comenzii. 

12. La ridicarea produselor, fie prin semnarea facturii, cu mențiunea “Am primit produsele și acestea corespund 
solicitărilor din comandă”, fie prin semnarea în registrul de predare-primire la rubrica ce atestă primirea 
produselor, clientul confirmă faptul că Regia a remis produsele in conformitate cu solicitarile clientului. 

13. Pentru produsele livrate prin intermediul firmelor de curierat, confirmarea faptului că produsele corespund 
comenzii plasate, este atestată de lipsa transmiterii oricărei informări în acest sens, de către client, în termen de 
24 de ore de la primirea comenzii. 

14. În cazul în care produsele nu corespund solicitărilor din comandă sau, în perioada de garanție apar defecte ce 
nu sunt cauzate de nerespectarea condițiilor de manipulare, utilizare și păstrare prevăzute în Declarația de 
Conformitate, clientul trebuie să informeze Regia în scris, utilizând una din metodele urmatoare: 

- prin postă, la adresa: Str. Fabrica de Chibrituri nr.30 Sector 5 București 
- prin e-mail: reclamatii@monetariastatului.ro     
- prin fax : + 40 21.337.27.54 

 
Anexa nr.1 

mailto:comenzi@monetariastatului.ro
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Denumire produs / serviciu Imagine  
nr. 

Defecte existente sau defecte / deteriorări ce ar putea să apară pe 
parcursul procesului de remediere / acoperire galvanică 

  
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Confirm că toate obiectele pe care le-am depus la sediul regiei în vederea remedierii au fost fotografiate și 

îmi asum aspectul acestora.  

Am fost informat cu privire la posibilitatea ca pe parcursul procesului tehnologic obiectele să sufere 

modificări din cauza unor eventuale defecte ascunse ale materialului și sunt de acord cu continuarea 

comenzii. 

 

Data: .................................. 

Nume, Prenume: ................................................... 

Semnatură: .............................................. 


