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R E F E R A T  
 

 

de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru modificarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea 
profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor 
prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate 
de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi 
categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de 
supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 

 
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea 
profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a 
mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din 
Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de 
informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a fost inițiat de Direcția generală de tehnologia 
informației, prin OUG nr. 77/2017, fiind înființat Centrul Național pentru Informații Financiare, 
structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală în subordinea aparatului 
propriu al Ministerului Finanțelor Publice, prin reorganizarea Direcției generale a tehnologiei 
informației și preluarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a 
numărului de posturi și personalului aferent acestei activități de la aparatul central al Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală. 
 
Ordinul menționat reglementează în cuprinsul anexei nr. 2 structura XML a fişierelor prevăzute la 
art. 22 pct. J lit. b) din normele metodologice, precum şi structura XML a mesajelor de activare a 
profilurilor, în cadrul Secțiunii II.14 fiind inclus un nomenclator pentru valută destinat structurii XML a 
datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar, 
prevăzute în Secțiunea II.5. 
 
Prin adresa nr. 747246/30.05.2019 Centrul Național pentru Informații Financiare a sesizat lipsa unor 
monede din nomenclator, solicitând ANAF actualizarea nomenclatorului valutar. 
 
S-a procedat la analiza comparativă între nomenclatorul din actul normativ și alte nomenclatoare, 
context în care a fost identificat standardul ISO 4217.   
Scopul standardului ISO 4217 este de a stabili coduri recunoscute la nivel internațional pentru 
reprezentarea monedelor. Monedele pot fi reprezentate de coduri, în două moduri: un cod alfabetic 
de trei litere și un cod numeric din trei cifre. Cea mai recentă ediție este ISO 4217: 2015, care se 
regăsește pe site-ul instituției, la link-ul: https://www.currency-iso.org/en/home/tables/table-a1.html. 
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De asemenea, potrivit Legii nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 
privind activitatea de standardizare națională, România a devenit membru al Organizației 
Internaționale de Standardizare (ISO). ISO reprezintă o organizație internațională independentă, 
neguvernamentală, din care fac parte un număr de 164 de organisme naționale de standardizare 
(standardul este definit ca fiind un document, stabilit prin consens și aprobat de către un organism 
recunoscut, care asigură, pentru uz comun și repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru 
activitățile sau rezultate lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine într-un anumit context). 
Mai mult, acest standard este utilizat în norme emise de alte instituții, exemplificativ fiind 
Regulamentul nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a 
României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a 
României, publicat pe site-ul BNR (https://www.bnr.ro/Anexa-I-12893.aspx), care face trimitere către 
nomenclatorul ISO 4217. 
 
Necesitatea de a actualiza nomenclatorul existent în structura XML a aparatelor de marcat 
electronice fiscale utilizate în activitățile de schimb valutar, s-a desprins din rezultatele analizei în 
cadrul căreia s-a observat că nomenclatorul din cadrul OPANAF nr. 146/2018 cuprinde 30 de coduri 
corespunzătoare unor monede scoase din circulație/înlocuite sau redenumite, în timp ce 41 coduri 
din ultima ediție a standardului internațional pentru codurile valutare (ISO 4217) nu sunt incluse. 
Soluția propusă constă în înlocuirea nomenclatorului din cadrul Anexei nr. 2, Secțiunea II.14 din 
Ordinul Președintelui  Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 cu referința la 
nomenclatorul ISO 4217, întrucât beneficiază de monitorizare și actualizarea periodică realizată de 
către Organizația Internațională de Standardizare și conferă un grad ridicat de credibilitate, 
recunoaștere și autoritate. 
 
Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 146/2018 pentru descrierea 
profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a 
mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din 
Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de 
informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să 
aprobați transmiterea acestuia către structurile abilitate, pentru avizarea acestuia. 

 

 

 

 

 

 
 


