
                                

                                                                  

 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
 
 

Servic iul de Comunicare, Relati i Publice 

si Mass Media  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

www.anaf.ro 

Str. Apolodor nr 17, sector 5, 
Bucureşti,  
Tel : +021 319 98 57 
Fax : +021 319 98 57 
 

                                       
 
 

 
 
A_RPC/ 18 /15.01.2018  

 

ANAF supune dezbaterii publice un proiect de ordin în domeniul 

informatic 

  

 Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice un ordin 
prin care se reglementează descrierea profilurilor, structura XML a mesajelor de 
activare a acestora, structura XML a fișierelor, descrierea URL-urilor utilizate în 
schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a 
datelor fiscale. 
 Proiectul de ordin se referă la 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, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora, 
structura XML a fișierelor 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, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum si categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu 
sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare  a datelor fiscale.  

 
 

*   *  * 
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa 
www.anaf.ro,  domeniul INFO ANAF/ Transparen ţa decizional ă. De asemenea, acestea pot fi 
consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. 
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti. 

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în 
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la 
următoarele adrese: 

• Prin scrisori la adresa poştală: Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă, 
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media; 
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro  
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57. 
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / 
Comunicate  de pres ă aflat pe site-ul instituţiei. 
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