
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili,  va aduce la cunostinta  ca începând cu data data  de 01.07.2022
devine obligatorie folosirea Sistemului  RO e-Factura în urmatoarele cazuri:

- În relatiile de tip B2G (facturarea către institutiile publice) obligatia revine 
agentilor economici care au calitatea de contractant într-un  contract de achiziție
publica.
- În relatiile de tip B2B (facturarea către alt agent economic) obligatia apare nu-
mai în legătura cu produsele fiscale cu risc ridicat, precizate prin Ordinul Prese-
dintelui ANAF nr.12/2021, indiferent dacă destinatarul este înregistrat în Regis-
tru.
Folosirea sistemului este obligatorie începând cu 01.04.2022, pentru cei care 
primesc vauchere de vacanța (ex. pensiuni, restaurante,agentii de turism) și 
este optional pentru celelalte categorii de contribuabili aflati în relații de tip B2B, 
condiționat de faptul ca ambii operatori trebuie să fie înregistrați în sistem.

LEGISLATIE

- Ordonanta de urgența a Guvenului nr.120/2021,privind administrarea, funcţio-
narea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-
Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordo-
nanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate 
a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introduce-
rii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în Româ-
nia, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea.
- Ordinul Presedintelui ANAF nr.1713/2021,pentru aprobarea Procedurii privind 
organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a mode-
lului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere 
privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind în-
registrarea în Registrul RO e-Factura".
- Ordinul MF 1365/2021,pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primi-
re şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice 
emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factu-
ra.
- Ordinul MF 1366/2021,pentru aprobarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a 
elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi a regulilor operaţio-
nale specifice aplicabile la nivel naţional.
- Ordonanta de  urgența a Guvernului nr.130/2021,privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completa-



rea unor acte normative – Introduce obligativitatea, începând de la 01.06.2022, 
în relația B2B, pentru produsele cu risc fiscal ridicat .
- Ordonanta de urgența a Guvernului nr.131/2021,privind modificarea şi comple-
tarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
- Ordinul Presedintelui ANAF nr.12/2022,privind stabilirea produselor cu risc fis-
cal ridicat, comercializate în relaţia B2B – Introduce obligativitatea, începând cu 
01.04.2022,pentru unitățile afiliate care primesc vauchere de vacanta.
- Legea nr.139/2022,pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţio-
nal privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omolo-
garea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii ve-
hiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, în-
matriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru 
acestea -Introduce obligativitatea, incepnd cu 01.07.2022, în relatiile B2G.

Scopul introducerii sistemului este monitorizarea tranzactiilor cu risc fiscal ri-
dicat.

Bunurile cu risc fiscal ridicat sunt: Băuturi alcoolice, Legume și fructe, Con-
structiile noi, Apa minerala, Nisip pietris, Îmbrăcăminte și incaltaminte,

Conditiile pentru utilizarea sistemului RO e-Factura:
-  Pentru utilizarea sistemului în relația B2G, operatorii economici trebuie să fie 
înregistrați în Spațiul Privat Virtual.
- În vederea utilizarii sistemului în relatiile B2B, emitentul și destinatarul trebuie 
să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.
- Autoritatile și entitatile contractante trebuie să fie inregistrate în Registrul enti-
tatilor publice.

Pasii pentru transmiterea facturilor electronice:
- Emitentul facturii electronice pregătește fișierul corespunzător facturii electro-
nice în format XML, conform documentatiei tehnice publicate.
- În vederea transmiterii facturii electronice, emitentul utilizeaza mijloacele de 
identificare electronica pentru accesarea SPV pentru: a) interconectarea aplica-
ției disponibile la nivelul emitentului cu sistemul Ro e-factura utilizand o serie de
microservicii  expuse sub forma unui API  (Aplication Programming Interface);
b) utilizarea  aplicatiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Fi-
nanțelor.
- În urma transmiterii facturii electronice, sistemul RO e-Factura atribuie  în mod
automat un numar de identificare, utilizat ca referinta în cadrul proceselor și 
operatiunilor specifice sistemului.
-  după transmiterea facturii electronice, sistemul RO e-Factura efectueaza ur-
matoarele operațiuni ,în mod automat, asupra  fisierului în format XML, după 
cum urmează:a) verificări și validari  privind structura și sintaxa; b)verificari se-
mantice. După efectuarea acestor operatiuni se genereaza un mesaj automat 
de răspuns.

Primirea și descarcarea facturii în relația B2B:                                
În vederea primirii și descarcarii facturii electronice, destinatarul  utilizeaza mij-
loacele de identificare electronica pentru acesarea SPV pentru: a) interconecta-
rea  aplicației disponibile la nivelul destinatarului cu sistemul RO e-Factura, utili-



zand o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Aplication Program-
ming Interface) ; b) utilizarea aplicatiilor puse la dispozitei gratuit de Ministerul 
Finanțelor. 

Primirea și descarcarea facturilor în relația B2G:
Institutiile publice ,în calitatea de destinatari ai facturilor electronice emise în re-
lația B2G au obligatia sa primeasca și sa descarce factura electronica , prin ac-
cesarea „Punctului unic de acces” de pe site-ul Ministerului Finanțelor -Sistemul
Național Forexeburg, sectiunea „Vizualizare rapoarte” – „Facturi electronice”.

Corectarea facturilor electronice:
În situația unei facturi electronice asupra careia destinatarul are obiectii, acesta 
instiinteaza emitentul facturii electronice inclusiv în sistemul național privind fac-
tura electronica RO e-factura, prin transmiterea unui mesaj.
Factura electronica comunicata destinatarului nu se poate returna în sistemul 
RO e-Factura.
Corectarea facturii electronice comunicata destinatarului  în sistemul RO e-fac-
tura se face în conformitate cu art.330 din Codul fiscal.Factura electronica co-
rectata se transmite în cadrul aceluiasi sistem RO e-factura. 

Notificarea emitentului și destinatarului:
Pentru facturile nedescarcate , precum și pentru mesajele transmise de destina-
tar și nedescarcate de către emitent, se transmit notificari în ziua urmatoare pu-
blicarii fisierelor nedescarcate, în mod automat. Notificarile sunt transmise la 
adresele de poșta electronica completate în SPV.

Data comunicarii facturii:
Data comunicarii facturii electronice către destinatar se considera data la care 
factura electronica este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul RO 
e-factura.
Fisierele corespunzatoare facturii electronice în sistemul XML și mesajele de 
eroare sunt disponiblie pentru descarcare 60 de zile de la momentul publicarii în
sistem, iar ulterior vor fi arhivate elctronic și eliberate la cerere. 

Inscrierea în sistemul RO e-factura:
Emitentul facturii electronice, care opteaza pentru transmiterea acesteia în sis-
temul național privind factura electronica RO e-Factura, este obligat să fie in-
scris în Registrul operatorilor care au optat  pentru utilizarea sistemului național 
privind factura elelectronica RO e-factura.
Inscrierea în Registrul Ro e-facturase face prin transmiterea electronica a for-
mularului (084) „Cerere privind inregistrarea în sistemul RO e-factura/ renunta-
rea la cererea privind inregistrarea în sistemul RO e-factura”.Solicitantul este in-
scris în registru începând cu data de 1 a lunii urmatoare  transmiterii formularu-
lui. De la momentul inscrierii, emitentul dobandeste și calitatea de destinatar. 

Informații suplimentare:
Detalii pot fi obtinute accesand : htpps://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura        

                                                                                                                      

       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului Asistenta Contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 



www.anaf.ro

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


