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REFERAT 

de aprobare a proiectului de ordin al președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 

privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale 

definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sistemul informatic naţional 

de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 

 

 

Conform dispozițiilor art. 3^1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 

privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu 

modificările și completările ulterioare se reglementează modalitatea stabilirii procedurii de 

conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi data începând cu care 

acestea se conectează la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a 

datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, și a dispozițiilor Hotărârii  

Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a 

utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu completările și modificările 

ulterioare care prevede obligativitatea operatorilor economici antemenționați de a realiza 

conectarea aparatelor la sistemul informatic, precizând, la art. 1 alin. (5), că ”Utilizatorii 

înregistrează şi transmit operaţiunile efectuate către Sistemul informatic naţional de 

supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

denumit în continuare sistem informatic”  și având în vedere:  

 

 contextul pandemic concretizat prin prelungirea succesivă a stării de alertă (de actualitate 

și la data prezentei) și consecințele acestuia, au condus la extinderea perioadei în care 

erau prevăzute întâlniri interinstituționale precum și acțiuni imperios necesare pentru 

derularea unor procese tehnice fără de care tehnicienilor de service le este imposibilă 

desfășurarea atribuțiilor esențiale pentru atingerea obiectivului;  

 

 testele de performanță și securitate efectuate asupra aplicației informatice necesară 

implementării proiectului de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale au 

relevat necesitatea unor ajustări în scopul consolidării aplicației software, aspect 

imprevizibil la momentul emiterii OPANAF nr. 2668/2020 sus menționat; 
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 Centrul Național pentru Informații Financiare, structură care a elaborat soluția tehnică 

necesară implementării procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale 

la sistemul informatic al ANAF, a informat Agenția Națională de Administrare Fiscală că 

data de 31.03.2021 este termenul la care aplicația software va fi dată în producție,  

 

s-a luat decizia elaborării unui proiect de ordin nou, prin care sunt stabilite noi termene până 

la care operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale au obligația 

conectării acestora la sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

 

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind 

aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la 

art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, la sistemul informatic naţional de 

supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, a fost elaborat de Direcția Generală de Informații Fiscale urmărind aplicabilitatea și 

asigurarea realizării indicatorilor atât la nivelul structurilor de valorificare a datelor și 

informațiilor, cât și la nivel teritorial și central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

fapt ce va conduce în același timp și la îndeplinirea obiectivelor Agenției, referitoare la 

eficiența instrumentelor prin care se efectuează analize asupra activității operatorilor 

economici, pentru întreprinderea măsurilor necesare diminuării gradului de evaziune fiscală și 

implicit pentru realizarea programului de încasări la bugetul general consolidat al statului. 

 


