
Anexa nr. 1 
 

Procedura şi condiţiile de înregistrare a operatorilor economici care 
comercializează în sistem en detail produsele energetice prevăzute la art. 

175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 

1. În înţelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 

a) atestat – documentul eliberat de autoritatea competentă care dă dreptul 
operatorului economic de a comercializa produse energetice; 

b) autoritate competentă - Direcţia judeteană pentru accize si operaţiuni 
vamale sau a municipiului Bucureşti, în raza căreia este situată unitatea de 
comercializare pentru care se solicită înregistrarea; 

c) produse energetice - produsele prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 

d) spaţiu de comercializare - locul special amenajat prin care produsele 
energetice pot fi comercializate în sistem en detail de către operatorii economici; 

e) unitatea de comercializare - structura (sucursala/punct de lucru/sediu 
secundar) din cadrul unui operator economic prin care sunt comercializate în 
sistem en detail produsele energetice. 
  2. Intră sub incidenţa procedurii de înregistrare, operatorii economici care 
comercializează sau intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse 
energetice. 

3.  Înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en detail de produse 
energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate 
de comercializare, prin depunerea formularului “Cerere de înregistrare/menţiuni a 
activităţii de comercializare în sistem en detail de produse energetice”, conform 
modelului prevăzut în Anexa nr. 2, denumit in continuare cerere. 

4. Cererea, însotită de documentele justificative care atestă îndeplinirea 
condiţiilor prevazute la pct. 5, se depune la autoritatea competentă. 

5. Operatorii economici prevazuţi la pct. 2, trebuie sa îndeplinească 
următoarele condiţii: 
 a) sa aibă înscrisă în obiectul de activitate potrivit Clasificării activitaţilor 
din economia naţională – CAEN, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare în sistem en 
detail de produse energetice; 

b) unitatea de comercializare sa fie dotată cu spaţii de comercializare în 
proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice alt titlu legal; 
 c) unitatea de comercializare să fie dotată cu rezervoare calibrate atestate 
de Biroul Român de Metrologie Legală; 

d) unitatea de comercializare sa fie dotată cu mijloace de contorizare 
aflate în stare de funcţionare pentru măsurarea stocurilor şi pompe distribuţie 
carburanţi, atestate de Biroul Român de Metrologie Legală;  



    e) unitatea de comercializare sa fie dotată cu sisteme informatice integrate 
pentru emiterea de documente fiscale care să permită monitorizarea mişcării 
produselor energetice şi determinarea  în orice moment a cantităţilor intrate,  
ieşite, precum şi a stocului; 
 f) sa fie dotată cu un sistem de supraveghere prin camere video a 
punctelor unde sunt amplasate rezervoarele de produse energetice,  contoarele, 
precum si a căilor de acces în spaţiul de comercializare. Stocarea imaginilor 
culese prin intermediul camerelor video se face pe casete video sau în memoria 
sistemului, durata de stocare a imaginilor înregistrate fiind de minim 30 de zile. 
Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în 
perioadele de nefuncţionare a spaţiului de comercializare, chiar şi în condiţiile 
întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie. 
 6. După primirea cererii, autoritatea competentă analizează toate 
documentele prezentate si în măsura în care consideră necesar poate solicita 
operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare relevante 
pentru soluţionarea cererii. 
 7. Autoritatea competentă efectuează cercetari la faţa locului pentru a 
verifica realitatea informaţiilor furnizate în cerere şi documentaţia anexată. 
Dispoziţiile art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi 
prevederile pct. 55.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 sunt aplicabile in mod corespunzător.  
 8. În urma analizei documentelor depuse de operatorii economici şi a 
datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, rezultatele vor fi consemnate 
într-un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii: 

a) datele de identificare ale operatorului economic; 
b) îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a 

condiţiilor prevazute la pct. 5; 
c) propunerea de aprobare a cererii sau în cazul respingerii cererii 

motivarea acesteia.  
 9. În cazul aprobării cererii, autoritatea competentă va emite “Atestatul de 
înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice”, conform 
modelului prevăzut in Anexa nr. 3, denumit în continuare atestat. Atestatul se 
eliberează în termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii. Atestatul se 
întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică operatorului 
economic, iar al doilea exemplar se păstrează de autoritatea competentă. 
 10. Fiecare atestat va avea alocat un cod, de tipul RO 12345 JJ DT NN, 
unde:  
 a) RO reprezintă codul ISO al ţării; 
 b) 12345 reprezintă o secvenţă de 5 caractere numerice pentru 
identificarea unităţii de comercializare a operatorului economic; 
 c) JJ – secvenţa ce reprezintă codul judeţului în a cărei arie de 
competenţă îşi desfaşoară activitatea unitatea de comercializare a operatorului 
economic;  



 d) DT – secvenţa cu semnificaţie de atestat de operator economic care 
desfaşoară activitatea de comercializare în sistem en detail de produse 
energetice;   
 e) NN – secvenţa numerică ce reprezintă numărul de atestate eliberate în 
cadrul aceluiaşi judeţ sau a municipiului Bucureşti. 
 11. Autoritatea competentă are obligaţia organizării evidenţei atestatelor 
emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special.  

12. În situaţia în care cererea este respinsă, autoritatea competentă va 
emite “Decizia de respingere a cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de 
comercializare en detail de produse energetice”. Decizia va conţine elementele 
prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menţionată la pct. 12 se 
comunică operatorului economic conform prevederilor art. 44 din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 

14. Operatorul economic are dreptul sa desfăşoare activitatea de 
comercializare în sistem en detail a produselor energetice care fac obiectul 
atestatului, de la data valabilităţii prevazută în atestat. 

15. Autoritatea competentă poate anula Atestatul în situaţia în care se 
constată, prin hotărâre judecătorească definitivă că actele care au stat la baza 
emiterii atestatului sunt false. 

16. În cazul  modificării unor date înscrise în atestat, operatorul economic 
va depune “Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în 
sistem en detail de produse energetice” ataşând documentele din care rezulta 
modificările apărute. În acest caz, autoritatea competentă va emite un nou 
atestat. Vechiul atestat îsi înceteaza valabilitatea de la data valabilităţii noului 
atestat. 

17. În situaţia în care operatorul economic înceteaza desfăşurarea 
activitaţii în spaţiul de comercializare respectiv, va depune, la autoritatea 
competentă, “Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în 
sistem en detail de produse energetice” în vederea revocării atestatului. 

18. În cazul în care, după eliberarea atestatului, organele de control 
competente constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la pct. 5, vor 
aplica măsurile prevăzute la art. 2441 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 

20. Decizia prin care autoritatea competentă a hotărât revocarea sau 
anularea atestatului va fi comunicată operatorului economic conform prevederilor 
art. 44 din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
 21. Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau anulare 
a atestatului , potrivit legislaţiei în vigoare. 
 22. Decizia de revocare sau anulare a atestatului produce efecte de la 
data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta, după caz. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


