
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

 

ORDIN NR. 

 

privind informaţiile conţinute în forma electronică a registrului naţional de 

evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în 

sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de 

înregistrare a acestora 

 

 Având în vedere prevederile art. 56, art. 58 și art. 342 alin. (1), din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, al art. 3^1 alin. (1) și (2) și din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28 din 25 martie 1999, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind obligaţia operatorilor economici 

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul: 
 

ORDIN  
 

  Art.1. - Se aprobă informațiile conținute în forma electronică a registrului 

naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe 

şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit în continuare 

Registru, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora. 

 

  Art.2. - Forma electronică a Registrului va cuprinde următoarele 

informații: 

 

(1) Număr curent. 

 

(2) Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal: 

a) numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal - este 

generat aleatoriu de către sistemul informatic, este format din 10 cifre, i se 

asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal și nu poate fi 

anulat/șters/realocat; 



b) elementele de identificare a certificatului digital instalat pe fiecare aparat 

de marcat electronic fiscal; 

c) seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau 

modificările aduse acesteia. 

 

(3) Datele de localizare a aparatului de marcat electronic fiscal: 

a) adresa completă (județ, localitate, strada, număr, bloc, scara, etaj, ap)  a 

locului de depozitare/instalare/intervenție;  

b) coordonatele GPS ale locului de  depozitare/instalare/intervenție. 

 

(4) Starea aparatului de marcat electronic fiscal: 

a) activ: 

i. online; 

ii. offline maxim 72 de ore; 

iii. offline peste 72 de ore max 60 de zile. 

b. inactiv:  

i. defect; 

ii. întrerupere alimentare cu energie electrică; 

iii. blocat ca urmare a netransmiterii la termen  a fișierului cu informații 

(maxim 60 de zile de la ultima conectare/comunicare date);  

iv. intervalul de timp în care a fost inactiv, de la "an, lună, zi, ora" la "an, 

lună, zi, ora". 

c. Alte stări sau informații despre aparatul de marcat electronic fiscal: 

i. aparat de marcat electronic fiscal furat/dispărut/distrus; 

ii. aparat de marcat electronic fiscal exportat/re-exportat; 

iii. alte situații care reprezintă un indiciu despre starea de funcționare a 

aparatului de marcat electronic fiscal și/sau a locului unde este 

amplasat/depozitat etc. 

 

(5) Datele de identificare a producătorului/importatorului, distribuitorului 

autorizat, unității acreditate pentru comercializare, unității de service acreditate: 

a) C.U.I; 

b) denumire; 

c) calitate:  

i. producător/importator;  

ii. distribuitor autorizat;  

iii. unitate acreditată pentru comercializare;  

iv. unitate de service acreditată; 

d. număr autorizație/aviz distribuție/comercializare/acreditare unitate de service; 

e. date de contact: 

i. adresa e-mail;  

ii. numărul de telefon. 

 

(6)  Datele de identificare a persoanei care efectuează înregistrări privind 

aparatele de marcat electronice fiscale: 



 

a) elementele de identificare a certificatului digital calificat; 

b) calitatea: 

i. persoană desemnată de către producător/importator să efectueze 

înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale  

ii. persoană desemnată de distribuitor autorizat; 

iii. tehnician service. 

c) nume și prenume; 

d) C.N.P. 

 

(7) Stare producător/importator, distribuitor, unitate acreditată pentru 

comercializare sau unitate service acreditată:  

a) activ;  

b) inactiv;  

c) radiat. 

 

(8) Datele de identificare a beneficiarului:  

a) C.U.I;  

b) denumire;  

c) codul/codurile CAEN al activității/activităților pentru care va fi utilizat 

aparatul de marcat electronic fiscal; 

d. date de contact: 

i. adresa e-mail;  

ii. numărul de telefon. 

Prin beneficiar se înțelege distribuitor, unitate acreditată pentru comercializare 

sau utilizator final. 

 

(9) Date privind documentele care atestă livrarea aparatului de marcat electronic 

fiscal:  

a) C.U.I. beneficiar;  

b) seria facturii;   

c) numărul și data facturii; 

d) seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal. 

 

(10) Date privind instalarea și intervențiile efectuate asupra aparatului de marcat 

electronic fiscal:  

a) Modalitatea agreată pentru notificare defecțiune 

i. prin distribuitor autorizat - C.U.I; 

ii. prin unitatea service acreditată - C.U.I/lista C.U.I -uri; 

b) C.U.I - ul distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditată care 

efectuează instalarea sau intervenția asupra aparatului de marcat electronic 

fiscal;  

c) numărul sigiliului de identificare a tehnicianului de service; 

d) tipul intervenției;  

e) data și ora instalării/efectuării intervenției;  



f) constatarea unei intervenții neautorizate asupra aparatului de marcat 

electronic fiscal. 

 

(11) Date privind valorificarea aparatului de marcat electronic fiscal la încetarea 

activității distribuitorului/utilizatorului final:  

a) factorul generator: 

i. dizolvarea distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare; 

încetarea activității utilizatorului final;  

ii. confiscare sau preluare spre valorificare; 

b) denumirea și data emiterii documentului întocmit: 

i. proces verbal/dată;  

ii. factură/dată 

iii. seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal.  

c) datele de identificare a entității în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat 

electronic fiscal într-una din situațiile enumerate:  

i. C.U.I;  

ii. denumire. 

 

 Art.3. - Înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va 

desfășura etapizat: pre și post-operaționalizare a formei electronice a 

Registrului. 

 

 

 SECȚIUNEA I a - Procedura de înregistrare a aparatelor de marcat 

electronice fiscale pre-operaționalizare a formei electronice a Registrului 
 

 Art.4. - Direcția generală de tehnologia informației va pune la dispoziție, 

pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, o aplicație informatică 

cu două secțiuni.  

 

(1) Prima secțiune a aplicației, dedicată producătorilor/importatorilor de aparate 

de marcat electronice fiscale,  va servi la înregistrarea informațiilor prevăzute la 

art.2 alin (2) lit. b) - c) și alin (5). 

 

(2) Cea de-a doua secțiune, dedicată organului fiscal competent, va fi utilizată 

pentru înregistrarea informațiilor prevăzute la art.2 alin (3) lit a) , alin (8) și alin 

(9), precum și pentru a înregistra seria fiscală a aparatului de marcat electronic 

fiscal. Aceasta va cuprinde toate informațiile prevăzute de legislația în vigoare 

și, după operaționalizarea Registrului, pentru aparatele de marcat electronice 

fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999,  va fi înlocuită de numărul unic de identificare a aparatelelor de marcat 

electronice fiscale. 

 



 SECȚIUNEA  a II-a - Procedura de înregistrare a aparatelor de 

marcat electronice fiscale post-operaționalizare a formei electronice a 

Registrului  

  

 Art.5. - Autentificarea va fi asigurată cu ajutorul certificatelor digitale. 

 

 Art.6. - Producătorul/importatorul sau, după caz, distribuitorul, va înscrie 

în Registru, atât pentru sine, cât și pentru entitățile din reţeaua sa de distribuţie 

şi/sau service, imediat după obținerea statulului de unitate acreditată pentru cel 

puțin una dintre aceste activități,  informațiile de la art. 2 alin. (5) lit. a), c), și e) 

și alin (6) lit. a) și b)  . 

 

 Art.7. - Producătorul/importatorul va completa în Registru, pentru fiecare 

aparat de marcat electronic fiscal produs sau importat, fără excepție,  

informațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) – c) și alin. (3). 

 

 Art.8. - Cu ocazia fiecărei livrări a aparatului de marcat electronic fiscal, 

până ce acesta ajunge la utilizatorul final, producătorul/importatorul ori, după 

caz, distribuitorul/unitatea acreditată pentru comercializare, va înscrie în 

Registru datele prevăzute  la art. 2 alin (3),  alin (8) lit.a) și b) și alin (9).   

 

 Art.9. - La punerea în funcțiune a aparatului de marcat electronic fiscal la 

utilizatorul final,  personalul autorizat de către distribuitor/unitatea de service 

acreditată va furniza în Registru informațiile prevăzute la art.2 alin (3), alin (8) 

lit.c) și d) și alin (10), apoi va parcurge următoarele etape: 

a) obținerea numărului unic de identificare asociat aparatului de marcat 

electronic fiscal ca urmare a primei conectări a acestuia la serverul ANAF; 

 

b) înscrierea în memoria fiscală a AMEF a numărului unic de identificare; 

c) emiterea unui „bon fiscal de test” ce va avea rolul de a verifica faptul că 

aparatul funcționează și comunică în parametrii ceruți. 

Sistemul informatic, dezvoltat de Agenția Națională de Administrare Fiscală,  va 

genera un răspuns de tipul “Aparatul de marcat electronic cu numărul unic de 

identificare  xxxxxxxxxx este fiscalizat”. 

 

 

 Art.10. - Personalul autorizat de către distribuitor/ unitatea de service 

acreditată cu efectuarea intervențiilor asupra aparatului de marcat electronic 

fiscal, va furniza  informațiile prevăzute la art.2 alin (10), ori de câte ori va avea 

loc o intervenție. Similar se va proceda în privința informațiilor prevăzute la 

art.2 alin (3), în toate situațiile de schimbare a locului de utilizare a aparatului de 

marcat electronic fiscal. 

 



 Art.11. - Aparatele de marcat electronice fiscale vor jurnaliza datele 

prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. b) și le vor comunica,  la prima reconectare sau, în 

cazul funcționării offline, cu ocazia transmiterii fișierului cu informații fiscale.  

 

 Art.12. - Informații despre situațiile prevăzute la art.2 alin (4) lit.c), 

precum și cele prevăzute la alin (11) vor putea fi furnizate de către 

producător/importator sau, după caz, distribuitor sau unitatea de service 

acreditată. 

 

 Art.13. - Prin completarea unui formular disponibil pe pagina de internet 

a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, utilizatorii finali vor avea 

posibilitatea să semnaleze furtul/dispariția/distrugerea, orice informație 

relevantă cu privire la starea de funcționare a aparatului de marcat electronic 

fiscal și/sau a locului unde este amplasat/depozitat, precum și informații 

referitoare la valorificarea aparatului de marcat electronic fiscal. 

 

 Art.14. - Orice alte informații necesare bunei funcționări a Registrului,  

cu excepția celor menționate de prezentul Ordin, se vor regăsi în formatul 

electronic al Registrului. Acestea vor putea fi obținute inclusiv din bazele de 

date proprii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, după caz, de la 

terți. 

 

 Art.15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 Art.16. - Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de 

tehnologia informației și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, 

precum și unitățile subordonate acestora vor duce la împlinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

Emis la București, la ........................ 

 

 

PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE 

FISCALĂ, 

 

EUGEN-DRAGOȘ DOROȘ 


