
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  
 
          
 
 

ORDIN 
privind aprobarea modelului autorizaţiei de  distribuţie a  

 aparatelor de marcat electronice fiscale 
 
 
 

 Având în vedere prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 în temeiul prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, și ale art.II alin.(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale,   
 
          ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
        
 

Art. 1 
Se aprobă modelul autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice 

fiscale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   
     Art. 2 
         Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

Ministrul finanţelor publice, 
Darius -Bogdan VÂLCOV 

 
 
 
 
 
 
Bucureşti, .... februarie 2015. 
Nr. ....... 
 
 

 
 
 
 



    
ANEXA 

 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
COMISIA DE AUTORIZARE A DISTRIBUITORILOR  
PENTRU APARATE DE MARCAT ELECTRONICE  
FISCALE AVIZATE TEHNIC 

 
 

AUTORIZAŢIE 
de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale 

Nr.  ..... din data de ..............  
 

 
În conformitate cu prevederile art. 5 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.28/1999, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, se autorizează  distribuţia 
aparatului de marcat electronic fiscal tip ..........., model .........., denumire comercială .................., 
configuraţie ......................,  tipul hârtiei ........., destinaţie .................,  pentru care s-a  obţinut 
avizul tehnic nr. ....... din data de ............... 

 
de către  
Societatea Comercială ..............................................., cu sediul social la 

adresa .........................................................................., cod unic de înregistrare ...................., 
telefon/fax ..........................., 
   

Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va face prin următoarea 
reţea de distribuţie: 
    1. Societatea Comercială ...................., localitatea ..........., judeţul ...... cod unic de 
înregistrare .........,  zona de distribuţie .............................; 
    2. Societatea Comercială .................., localitatea .............., judeţul ...... cod unic de 
înregistrare .........., zona de distribuţie ............................; 
    3. .................................. 
 

Service-ul pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite utilizatorilor va fi 
asigurat prin următoarele unităţi: 
    1. Societatea Comercială ........................., localitatea ............, judeţul .........., cod unic de 
înregistrare ................, zona de service ........................... ;  
    2. Societatea Comercială .........................., localitatea .............., judeţul ..........., cod unic de 
înregistrare ................., zona de service ......................... . 
    3. .................................. 

 
 

 
Valabil până la data de .................. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
................................................. 

(semnătura şi ştampila) 
  

 
 

 


