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MINISTERUL FINANȚELOR        

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Galați  

Precizări referitoare la sistemul național RO e-Factura 

 În Monitorul Oficial 960/07.10. 2021 a fost publicată OUG 120/2021 privind 
administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000  privind omologarea, eliberarea cărţii 
de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 
introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în 
România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea. 
 Actul normativ cuprinde dispoziții generale privind emiterea facturii electronice 
în sistemul național RO e-factura, ulterior fiind emise dispoziții legale care instituie 
anumite excepții, precum  și proceduri de întocmire, transmitere și descărcare a 
facturilor electronice. 
 Utilizarea sistemului național RO e-factura în relația dintre doi operatori 
economici (B2B,așa cum este definită de OUG 120/2021): 
 1.Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este disponibil în 
sistemul informatic Spaţiul privat virtual, denumit în continuare SPV.  
 Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea sistemului RO 
e-Factura se supun prevederilor OMFP nr. 660/2017. 
NOTĂ: Ulterior publicării OMF 1365/2021, OMFP 660/2017 a fost abrogat prin OMF 
1420/2022, în prezent fiind în vigoare OPANAF 1090/2022, începând cu data de 
27.06.2022. 
 
 2.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 referitoare la structura facturii 
electronice, cu excepția livrărilor de produse cu risc fiscal ridicat, pentru care 
emiterea facturii electronice este obligatorie începând cu data de 1 iulie 2022, și a 
încasării serviciilor turistice cu vochere de vacanță, pentru care unitățile afiliate sunt 
obligate să emită facturi electronice cu data de 1 aprilie 2022). 
 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. 
Înregistrarea în Registru se face prin transmiterea formularului 084 la organul fiscal, 
prin intermediul SPV. 
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. 
 
 3. Având în vedere că utilizarea facturii electronice în relația B2B este 
opțională  
( cu excepția livrărilor de produse cu risc fiscal ridicat și a încasărilor cu vouchere de 
vacanță), chiar dacă furnizorul a optat pentru emiterea  facturii  electronice, 
destinatarul nu are obligația să se înroleze în sistem, acesta primind factura conform 
prevederilor art. 319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sau o poate primi prin 
SPV pentru produsele cu risc fiscal ridicat. 
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 4.Factura electronică se completează și se transmite prin intermediul SPV. 
În urma transmiterii facturii electronice, sistemul RO e-Factura atribuie automat un 
număr de identificare, utilizat ca referinţă în cadrul proceselor şi operaţiunilor specifice 
sistemului. 
În situaţia în care factura electronică transmisă respectă structura prevăzută la alin. (1) 
al art.4 din OUG 120/2021, se aplică semnătura electronică a MF şi se comunică de 
îndată destinatarului.  
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 OUG 120/2021, 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. 
 ATENȚIE: Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de 
tip XML însoţit de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor care este pus la 
dispoziţia emitentului, respectiv destinatarului, în sistemul RO e-Factura, sub forma 
unui fişier arhivă de tip zip. 
 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. 
 
 5.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 OUG 120/2021. 
 Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice. 
 
 6. 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. 
 
Utilizarea sistemului național RO e-factura în relația dintre un operator economic și 
o entitate/autoritate contractantă (B2G,așa cum este definită de OUG 120/2021):  
 1. Un operator economic  este obligat, începând cu 1 iulie 2022, să  emită  
factura electronică şi să o transmită în sistemul naţional privind factura electronică RO 
e-Factura, tot prin intermediul SPV, dacă livrarea de produse/prestarea serviciilor se 
derulează în baza Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,a Legii 
nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare,a Legii nr. 100/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a OUG nr. 114/2011, cu  modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 2.Completarea și transmiterea facturii se realizează prin aceeași procedură ca și 
în cazul tranzacțiilor cu  produse cu risc fiscal ridicat dintre doi operatori economici. 
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 3. 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 MF, prin CNIF, la 
momentul operaţionalizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura. 
 
ATENȚIE: 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. 
 

 4. În categoria autorităților și entităților publice sunt cuprinse toate autorităţile 
contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice, 
așa cum sunt definite de Legea 98/2016, Legea 99/2016, Legea 100/2016 și OUG 
114/2011. 
NOTĂ: Inițial, se prevedea ca autorităţile şi entităţile contractante prevăzute la art. 
2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021 să fie înregistrate în Registrul entităţilor 
publice, conform prevederilor OMFP  nr. 2.004/2013. 
Ulterior, prin OMF 1667/2022 s-a eliminat această obligație.  
 
 5.Autorităţile şi entităţile contractante, în calitate de destinatari ai facturii 
electronice emise în relaţia B2G, au obligaţia să primească şi să descarce factura 
electronică astfel: 
- cele înscrise în Registrul entităților publice, prin accesarea "Punctului Unic de Acces" 
de pe site-ul MF - Sistemul naţional de raportare Forexebug, secţiunea "Vizualizare 
rapoarte" - "Facturi electronice". 
Primirea şi descărcarea facturii electronice emise în relaţia B2G  pot fi efectuate numai 
de către persoanele înrolate cu rol de vizualizare rapoarte în sistemul naţional de 
raportare al MF, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1 la OMFP  nr. 517/2016 
pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 
funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-cele care nu sunt în Registru, prin accesarea SPV. 
     
 6. În situaţia unei facturi electronice emise în relaţia B2G asupra căreia 
destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice inclusiv prin 
intermediul sistemului naţional de raportare - Forexebug, prin transmiterea unui mesaj, 
respectând structura publicată în documentaţia tehnică prevăzută la art. 5 alin. (3) din 
OMF 1365/2021. 
  Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul 
RO e-Factura. 
  Corecţia facturii electronice comunicate 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 RO e-Factura. 
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 ALTE MENȚIUNI: 
1. În categoria operatorilor economici intră și persoanele fizice care desfășoară 
activități economice și care realizează operațiuni pentru care este obligatorie emiterea 
facturii electronice. 
2.Se vor emite facturi electronice  prin sistemul RO e-factura și pentru livrările  
intracomunitare/exporturile de produse cu risc fiscal ridicat. 
3.Cabinetele medicale individuale nu vor emite facturi electronice către casele de 
asigurări de sănătate, având în vedere că prestarea serviciilor medicale nu se realizează 
în baza actelor normative privind achizițiile publice, menționate. 
4.Informații referitoare la acest sistem se regăsesc pe site-ul ANAF: 
www.anaf.ro/despre ANAF/strategii ANAF/proiecte digitalizare. 
5. Operatorii economici care au solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura, pot 
renunța la această opțiune doar până la data înscrierii în Registru, respectiv până la 
data de 1 a lunii următoare depunerii formularului 084 prin care s-a solicita 
înregistrarea. 
De asemenea radierea din Registru se mai poate face de la data radierii din Registrul 
contribuabililor/plătitorilor. 
6. Pentru produsele cu risc fiscal ridicat, servite în cadrul unui restaurant, nu se va 
emite factura electronică în sistemul RO e-factura în relația B2B, fiind vorba de o 
prestare de servicii de restaurant, și nu de o livrare de bunuri. 
7.Pentru o livrare de bunuri/prestare de servicii efectuată în relația B2G, astfel cum 
este ea definită prin OUG 120/2021 (adică tranzacții efectuate în baza contractelor 
încheiate în temeiul actelor normative expres menționate - Legea 98/2016, Legea 
99/2016, Legea 100/2016 și OUG 114/2011), operatorii economici trebuie să emită doar 
facturi electronice pe care le transmit în sistemul Ro e-Factura. 
În cazul celorlalte tranzacții efectuate în relația B2G (care nu sunt reglementate în 
actele normative menționate), operatorii economici pot emite facturi conform art. 319 
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 
 


