
Referat de aprobare  
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului 
RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare 

ale formularului (084) ”Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-
factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” 

 
 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, 

funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-

Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a 

vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe 

piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, 

precum și supravegherea pieței pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 960 din 07 octombrie 2021, a fost reglementată implementarea 

unui sistem cu privire la facturile emise, transmise şi primite într-un format electronic, 

care să permită prelucrarea lor electronică și automată. 

Potrivit prevederilor acestei ordonanțe de urgență, operatorii economici, respectiv 

orice entități care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, 

livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice 

către alți operatori economici (relații B2B), pot opta, în condițiile prevăzute de acest 

act normativ, pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul național 

privind factura electronică RO e-Factura.  

Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul 

național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să se înregistreze în 

Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura 

electronică RO e-Factura (Registrul RO e-Factura), potrivit dispozițiilor art.10 alin.(2) 

din acest act normativ. 

În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât 

emitentul facturii electronice, cât și destinatarul acesteia trebuie să fie înregistrați în 

Registrul RO e-Factura. Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe site-ul 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Potrivit art.10 alin.(5) din această ordonanță de urgență, procedura privind organizarea 

și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura se stabilește prin ordin al președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data publicării 

ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României.  

Având în vedere aceste dispoziții legale, este necesară elaborarea unei proceduri 

privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura și a unui formular 

prin care operatorii economici să solicite înregistrarea în Registrul RO e-Factura sau 

prin care să poată renunța la cererea de înregistrare, până la data prevăzută de acest 

act normativ  pentru înregistrarea în registru.  
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