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Precizări privind factura electronică 
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Aplicarea semnăturii electronice a MF atestă primirea acesteia în sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura. 
  În situaţia în care factura electronică transmisă nu respectă structura prevăzută la alin. (1) al 
art.4 din prezenta OUG, emitentul primeşte mesaj cu erorile identificate.  
După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional 
privind factura electronică RO e-Factura. 
  Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de semnătura 
electronică a Ministerului Finanţelor. 
 Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică 
este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-
Factura.  
Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4) din prezenta OUG.  
Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice. 
  Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura. 
În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul 
facturii electronice, inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea 
unui mesaj în acest sens. 
Corecţia facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează 
conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică 
RO e-Factura. 
 Prin ordin al ministrului finanțelor se reglementează specificaţiile tehnice şi de utilizare a 
elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi regulile operaţionale specifice aplicabile la 
nivel naţional în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul 
Oficial. 
 
  Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice: 

  Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice se aplică în cazul existenţei unei relaţii 
B2G, în situaţia în care operatorii economici optează pentru utilizarea sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura. 
  În situaţia în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura în conformitate cu prevederile art. 5, acesta are obligaţia de a emite doar 
facturi electronice şi de a utiliza acest sistem pentru transmiterea acestora către toţi destinatarii, cu 
excepţia facturilor electronice prevăzute la art. 6 ( în cazul executării de contracte clasificate). 
  Prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format electronic utilizând aplicaţiile 
informatice disponibile la nivelul destinatarilor facturilor electronice emise în relaţia B2G.  
Prin prelucrarea facturii electronice se înţelege inclusiv parcurgerea fazelor execuţiei bugetare. 
  În situaţia în care factura nu poate fi prelucrată în format electronic se poate utiliza un document 
obţinut prin conversia informaţiilor din factura electronică care permite citirea şi listarea.  
Aplicaţia prin care se realizează conversia trebuie să asigure integritatea conţinutului facturii electronice. 
Destinatarii facturilor electronice emise în relaţia B2G care nu dispun de o aplicaţie de conversie pot 
utiliza aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național de Informații 
Financiare, la momentul operaţionalizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura. 
  Factura electronică sau documentul obținut prin conversie se utilizează în parcurgerea fazelor 
execuţiei bugetare a cheltuielilor prevăzute de Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legea nr. 273/2006  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru înregistrarea 
în contabilitate a operaţiunilor la nivelul autorităţilor contractante, entităţilor contractante sau unităţii de 
achiziţii centralizate cu atribuţii în acest sens potrivit legii, dobândind calitatea de document justificativ. 
 Procedura de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturilor electronice 
emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura se aprobă prin ordin al 
ministrului finanțelor. 
 Modalitatea de prelucrare şi gestionare a facturii electronice se stabileşte prin proceduri proprii 
ale autorităţilor contractante şi entităţilor contractante. 
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  Facturarea electronică în relaţia B2B: 
 În relaţia comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia 
către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura cu respectarea 
prevederilor art. 4 alin. (1). 
  În situaţia în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul 
naţional privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul 
operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, 
denumit în continuare  Registrul  RO  e-Factura. 
Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-
Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării 
opţiunii.  
De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândeşte şi calitatea de destinatar. 
  În vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, emitentul şi 
destinatarul trebuie să fie înregistraţi în Registrul RO e-Factura. 
Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura se stabileşte prin ordin al 
președintelui ANAF  în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial. 
 Registrul RO e-Factura este public şi se afişează pe site-ul ANAF. 
  În cazul în care emitentul şi destinatarul facturii electronice sunt înregistraţi în Registrul RO e-
Factura , utilizarea facturii electronice este considerată acceptată la data comunicării în sistemul naţional 
privind factura electronică RO e-Factura. 
  Pentru facturile emise de către operatorii economici înscrişi în Registrul RO e-Factura către 
destinatari care nu sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura se aplică prevederile art. 319 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Dispoziţii finale: 
      Operatorii economici nerezidenţi pot opta pentru utilizarea sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura în relaţia comercială B2B sau în relaţia B2G, potrivit procedurii stabilite prin 
ordin al președintelui ANAF  emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de 
urgenţă în Monitorul Oficial. 
      Ministerul Finanțelor și ANAF  asigură managementul datelor şi informaţiilor existente în sistemul 
naţional privind factura electronică RO e-Factura, cu păstrarea secretului fiscal. 
Datele şi informaţiile din factura electronică sunt folosite exclusiv de către Ministerul Finanțelor şi 
structurile subordonate, conform competenţelor, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi cu 
respectarea prevederilor alin. (1) al. art.15 din prezenta OUG. 
  Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura asigură interoperabilitatea cu 
sistemele de facturare ale operatorilor economici. 
  Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 - 16 din prezenta OUG, pentru facturile electronice 
transmise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura se aplică în mod corespunzător 
prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Ministerul Finanţelor asigură resursele necesare şi ia toate măsurile pentru funcţionarea 
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura. 
 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 199/2020 privind 
facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice se abrogă. 
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