
BIROUL NAŢIONAL DE CODIFICARE 
 
 
 
Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 7-9, sector 
6 

Tel. 0214107880/81 int. 219 
Fax. 0214111457 

Website: bnc.defense.ro 

CHESTIONAR PENTRU OBŢINEREA 
CERTIFICATULUI DE ALOCARE A CODULUI NCAGE 

pentru entităţi/organisme naţionale 
 
 

(după completare, se transmite prin email la ncage@roncb.ro sau fax la 0214111457) 

 

1. Date de identificare 
Denumire       

Nr. registrul comerţului       Cod de identificare fiscală (CIF)       

Adresă sediu social       

Contact (tel., fax, email)       

Website       

 1.1 Tipul de entitate 

  Fabricant  Deţine autoritatea produselor fabricate  Nu deţine autoritatea produselor 
fabricate 

  Distribuitor/ vânzător/ comerciant  Prestator de servicii (consultant, transportator, agenţie 
etc.) 

  Alte cazuri Detaliaţi:       

 1.2 Adresa şi datele de contact ale centrului de producţie principal (dacă diferă de sediul social) 
      

 1.3 Denumirea/adresa anterioară (dacă diferă de denumirea/adresa actuală)/Coduri NCAGE deţinute anterior 
      

 1.4 Persoana de contact pentru consultare privind datele din chestionar 
Dl./Dna       

Funcţia       

Tel.       Fax       Email       
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2. Date generale despre entitate 
 2.1 Activităţi economice principale desfăşurate ce prezintă interes pentru Ministerul Apărării 

Naţionale 
Indicaţi tipul activităţii desfăşurate (proiectare, producţie, instalare, întreţinere, comercializare etc.) şi produsul la 
care se referă (ex: producere şi comercializare uniforme militare) 

       

 2.2 Număr mediu de personal în anul anterior număr       anul      
 2.3 Cifra de afaceri în anul anterior mii RON fără TVA       anul      
 2.4 Categoria entităţii 
  Entitate publică  Entitate majoritar publică 

  Entitate privată naţională  Entitate majoritar privată naţională 

  Entitate privată străină  Entitate majoritar privată străină 

 2.5 Dependenţa entităţii 
  Entitate independentă (treceţi la punctul 2.6) 

  Entitate în parteneriat/grup de entităţi 

  2.5.1 Relaţia cu grupul de entităţi 
   Entitate 

principală 
 Entitate filială  Entitate afiliată  Entitate asociată 

  2.5.2 Denumirea grupul de entităţi şi ţara în care este sediul central 
        

  2.5.3 Informaţii despre filiale sau entităţi asociate (denumiri, adrese, coduri NCAGE deţinute) 
        

  2.5.4 Informaţii despre structura de numerotare a referinţelor în cadrul grupului 
        

 2.6 Starea entităţii  Activă  În conservare 
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3. Date privind relaţia entităţii cu Ministerul Apărării Naţionale 
 3.1 Produse realizate sau servicii prestate pentru structuri din domeniul apărării naţionale 
  Direct 

  Indirect 

   Prin intermediul unui distribuitor (indicaţi)       

   Prin intermediul altui contractor (indicaţi)       

 3.2 Produsele realizate sau serviciile prestate în domeniul apărării naţionale se adresează 
 Structurilor din Ministerul Apărării Naţionale 

  Centrale  Forţe terestre  Forţe aeriene  Forţe navale  Alte structuri din MApN 

  Altor organisme NATO (indicaţi)       

 3.3 Produsele sau serviciile se realizează în formă 
  Continuă  Periodică  Punctuală 

 3.4 Valoarea ultimului produs/serviciu (mii RON)       
 3.5 Principalele produse realizate/distribuite sau servicii prestate pentru Ministerul Apărării Naţionale 
       

 3.6 Sunteţi proprietari ai documentaţiilor tehnice de producţie pentru produsele specificate la 3.5? 
  NU 

  DA În acest caz, sunteţi de acord să puneţi la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale 
documentaţiile tehnice de producţie, având garanţia că acestea nu vor fi folosite decât în 
scopul codificării articolelor?  NU/  DA 
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 3.7 Dispuneţi de cataloage tehnice/comerciale proprii în care se regăsesc şi alte produse şi servicii 
decât cele menţionate anterior la punctul 3.5? 

  NU 

  DA În acest caz, anexaţi la acest formular astfel de documente sau linkul către acestea? 

   NU  DA Link       

  Utilizaţi coduri de bare sau alte coduri pentru identificarea produselor? 

   NU  DA Indicaţi standardul       

 3.8 Fabricaţi produse pentru alţi producători/distribuitori, de interes pentru organisme din 
domeniul apărării naţionale? 

  NU 

  DA Enumeraţi principalele produse fabricate, denumirea producătorului şi ţara de origine 
  Produsul Producător/distribuitor Ţara 
                    

 3.9 Distribuiţi produse/servicii ale altor producători, de interes pentru organisme din domeniul 
apărării naţionale? 

  NU 

  DA Enumeraţi principalele produse distribuite, denumirea producătorului şi ţara de origine 
  Produsul Producător Ţara 
                    

 3.10 Deţineţi şi aplicaţi normele unui sistem de calitate în fabricare şi comercializare, conforme cu 
un certificat? 

  NU 

  DA (anexaţi o copie după certificat) 

4. Doriţi eliberarea certificatului de alocare a codului NATO de agent economic (NCAGE) 
 NU 

 DA 

     CONDUCĂTORUL FIRMEI/SOCIETĂŢII/INSTITUŢIEI 
     L.S.    
     funcţia 



      numele şi prenumele 
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