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Preciz
 
 În Monitorul Oficial
instituirea Sistemului na
fiscal ridicat RO e-Transport
Guvernului nr. 130/2021
precum şi pentru modificarea
 Se instituie Sistemul
risc fiscal ridicat, denumit
 Sistemul RO e-Transport
informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe 
teritoriul naţional, care permite autorit
deturnare din sau în lan
Sistemul RO e-Transport prin intermediul c
comerciale care face obiectul transportului d
Sistemul este gestionat de c
Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informa
 Transportul de bunuri
nivel naţional al bunurilor
preşedintelui Agenţiei Na
  Vehicul de transport
deplasarea sau orice alte
ridicat către unul sau mai
preşedintelui Agenţiei Na
Române. 
 Transportul  pe teritoriul
    a) transportul bunurilor
a frontierei la intrarea în
    b) transportul bunurilor
situat pe teritoriul naţional
România; 
    c) transportul bunurilor
descărcare situat pe teritoriul
    d) transportul bunurilor
teritoriul naţional până la
    e) transportul bunurilor
situate pe teritoriul naţional
    f) transportul bunurilor
teritoriul naţional de la locul
    g) transportul bunurilor
teritoriul României, de la
locul de descărcare spre
naţional din una sau mai
    h) transportul bunurilor
teritoriul României, de la
formarea unui nou transport
de trecere a frontierei la
 Obligaţia declară
lit. a) referitoare la transportul
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Precizări privind Sistemul național e-Transport

Oficial nr. 356/11.04. 2022 a fost publicată OUG 41
naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere

Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa
130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea

modificarea şi completarea unor acte normative. 
Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor

denumit în continuare Sistemul RO e-Transport. 
Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli 

informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe 
ional, care permite autorităţilor competente determinarea poten

ţul de aprovizionare, pe baza codului UIT( codul unic generat de 
Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiec

comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat
Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţional

ional pentru Informaţii Financiare. 
bunuri cu risc fiscal ridicat  se definește ca fiind  

bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal
Naţionale de Administrare Fiscală. 

transport  reprezintă vehiculul utilizat pentru transportul,
alte activităţi similare ale bunurilor din categoria celor
mai multe locuri de descărcare, stabilit prin ordin comun
Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui

teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat
bunurilor provenite din achiziţii intracomunitare de la punctul

în România până la locul de descărcare situat pe
bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de 

ional până la punctul rutier de trecere a frontierei la

bunurilor provenite din import de la locul de import şi pân
teritoriul naţional; 

bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încă
la biroul vamal de export situat pe teritoriul naţional;

bunurilor aparţinând unor operatori economici diferiţi între
ional de la locul de încărcare până la locul de desc

bunurilor aparţinând aceluiaşi operator economic între dou
locul de încărcare până la locul de descărcare; 

bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare
la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea

spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport
mai multe partide de bunuri; 

bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare
la locul de încărcare pe teritoriul naţional, după depozitare

transport din una sau mai multe partide de bunuri, pân
la ieşirea din România; 
ării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute

transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat (datele referitoare la expeditor 
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codul unic generat de 

 bunurile aferente fiecărei relaţii 
l ridicat).  

ională de Administrare 

transportul rutier la 
fiscal ridicat prin ordin al 

transportul, livrarea, mutarea, 
celor cu risc fiscal 
comun al 

edintelui Autorităţii Vamale 

ridicat cuprinde: 
punctul rutier de trecere 

pe teritoriul naţional; 
 la locul de încărcare 
la ieşirea din 

până la locul de 

ărcare situat pe 
ional; 
între două locaţii 

descărcare; 
două locaţii situate pe 

 aflate în tranzit pe 
intrarea în România până la 

transport pe teritoriul 

 aflate în tranzit pe 
depozitare sau 
până la punctul rutier 

zute la art. 4 alin. (1) 
datele referitoare la expeditor şi 
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beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, 
locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi 
codul UIT generat) revine următorilor utilizatori: 
    a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în 
declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul 
operaţiunilor de import sau export, după caz; 
    b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal 
ridicat; 
    c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de 
bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz; 
    d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor 
intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre 
depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, 
cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe 
teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri. 
 Utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) - destinatarul înscris în declaraţia vamală de 
import, respectiv expeditorul înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc 
fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz, declară în 
sistemul RO e-Transport, prin opţiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc 
fiscal ridicat începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
  Începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) sunt obligaţi 
să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc 
fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT. 
 În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri 
care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) 
au obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru 
toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoţesc documentul de transport 
aferent acestora. 
 Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis în termen 
de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc bunurile 
cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-
Transport. 
 Prevederile referitoare la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în 
vigoare la data de 1 iulie 2022. 
      La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. XXVIII din 
OUG nr. 130/2021. 
NOTĂ: art. XXVIII din OUG 130/2021 prevede: 
”(1) Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, monitorizează 
transporturile de bunuri pe teritoriul naţional prin intermediul sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor de bunuri, pus la dispoziţie de către Centrul Naţional de 
Informaţii Financiare, denumit în continuare RO e-Transport. 
    (2) Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport 
reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop 
monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul naţional. 
    (3) Procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor care se emite în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    (4) Ministerul Finanţelor asigură resursele necesare şi ia toate măsurile pentru 
dezvoltarea, implementarea şi funcţionarea sistemului naţional privind monitorizarea 
transporturilor de bunuri RO e-Transport.” 
 
 
 

 


