
Tutorial documente necesare tranzactiilor pe www.roct.ro si pasii efectuarii unei tranzactii 

 

Pasul 1. 

 Pentru realizarea unei tranzactii pe www..roct.ro trebuie mai intai sa fim logati pe 

contul creat in pagina roct.ro iar dupa sectiunile “Contul meu” si “ Produse/Servicii” avem un 

tab cu sectiunea “Documente”, care se acceseaza, precum in imaginea de mai jos. 

 

 

 

Pasul 2. 

Pentru a putea realize o tranzactie economica cu o alta FE din cadrul roct.ro este 

necesar contactarea responsabililor firmei prin email sau telefonic si trimiterea formularului de 

comanda (primul link din tab-ul “Documente”. El se poate modifica sau actualize intr-o forma 

dorita, asemanatoare sau nu, esenta fiind existent unui document pe baza caruia sa se realizeze 

factura. Datorita disfunctionalitatilor din site, am ales sa personalizam formularul de comanda 

sis a il utilizam pe cel de mai jos: 

http://www.roct.ro/


 

 

Pasul 3. 

Se aleg colaboratorii (1 sau mai multi, in functie de preferinte) din reteaua de FE 

existenta in site, dupa care se trimite un email in care se ataseaza brosura cu produsele sau 

serviciile firmei si formularul de comanda. 

 

 



 

 

Pasul 4. 

In urma sosirii raspunsului/acordului de colaborare (care consta in completarea 

formularului de comanda de catre FE careia I s-a adresat) se va trece la completarea 

formularului factura fiscala. 

 



 

 

In completarea facturii fiscal se va tine cont de sugestiile de mai sus. Datele de 

identificare ale FE exact asa cum apar pe roct.ro (in antet), urmate de nr de inregistrare al 

facturii si data acesteia. Se trec apoi produse/servicii exact cum apar in formularul de comanda, 

urmate de Unitate de masura, cantitate si prêt. Valoarea se calculeaza fara TVA!!! In partea de 

jos a facturii se trec datele angajatului din partea furnizorului care “livreaza” marfa sau 

presteaza serviciul. 

Pasul 5. 



Dupa emiterea facturii (sau primirea acesteia daca noi am facut comanda) urmeaza 

incasarea (sau plata) contravalorii produselor/serviciilor effectuate utilizand din tab-ul 

Documente, documentul Ordin de plata. 

 

 

Ordinul de plata se completeaza cu datele platitorului, beneficiarului si sumele aferente 

facturii dupa care se transmite catre roct.ro pentru a fi operat. Se poate urmari fiecare 

tranzactie si soldul contului firmei in sectiunea “Tranzactii” aflata pe tab-ul imediat urmator 

celui cu documente. 



 

 


