
 

 

                                                                Anexa nr. 1 

 

 

Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura 

 

 

 

Capitolul I  Dispoziții generale 

1. Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfășoară o 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 pentru transmiterea facturilor 

electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în 

condițiile prevăzute de 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 (denumită în continuare ordonanță de 

urgență).  

2. Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind 

factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat 

pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (denumit în continuare 

Registrul RO e-Factura), potrivit dispozițiilor art. 10 alin.(2) din ordonanța de urgență. 

3. 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. 

4. Prezenta procedură se aplică de organele fiscale centrale subordonate Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală, în a căror evidență sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe operatorii 

economici de la pct.1.  

 

Capitolul II  Registrul RO e-Factura 

5. În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin.(5) din ordonanța de urgență, Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală organizează Registrul RO e-Factura . 

6. Registrul RO e-Factura este gestionat, din punct de vedere informatic, cu ajutorul aplicației 

informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului 

Finanțelor. 

7. Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe pagina de internet a Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală. 

8. Registrul cuprinde următoarele informații:  



 

a) codul de identificare fiscală al operatorului economic sau codul de înregistrare în scopuri de 

TVA, în situația în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal); 

b) denumirea/numele și prenumele operatorului economic; 

c) adresa domiciliului fiscal al operatorului economic; 

d) data la care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.; 

e) data înscrierii în Registrul RO e-Factura; 

9. Registrul se actualizează permanent, pe baza cererilor de înregistrare în Registrul RO e-Factura  

depuse de operatorii economici și a informațiilor deținute de organele fiscale cu privire la radierea 

contribuabililor din Registrul contribuabililor/plătitorilor. 

 

Capitolul III  Înscrierea în Registrul RO e-Factura și radierea din Registru RO e-Factura 

10. Înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind 

înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-

Factura”, având bifată secțiunea III. 

11. Formularul (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțare la cererea 

privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” se transmite prin mijloace electronice de transmitere 

la distanță, potrivit legii. 

12. Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică 

RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii 

formularului (084). 

13. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar. 

14.(1) Operatorii economici pot să renunțe la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura, 

până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare 

transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084) având bifată secțiunea 

IV. ”Renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea 

sistemului național privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)” și completată cu numărul și 

data înregistrării formularului inițial (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în 

Registrul RO e-Factura. 

     (2). Operatorii economici care au renunțat la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura, 

în termenul prevăzut la alin.(1) nu vor mai fi înscriși în acest registru. 

15. Operatorii economici sunt radiați din Registrul RO e-Factura, de la data radierii din Registrul 

contribuabililor/plătitorilor, potrivit legii. 

 

 

 

 

Capitolul IV  Modul de furnizare a informaţiilor din Registrul RO e-Factura 



 

 

16. Registrul RO e-Factura permite următoarele: 

 a) consultarea informaţiilor pentru fiecare operator economic în parte, identificat prin codul de 

identificare fiscală sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situația în care acesta este 

înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;  

 b) furnizarea, prin servicii web, a informațiilor din Registrul RO e-Factura.  Interogarea 

registrului se face pe baza unei liste care conține codul de identificare fiscală al operatorului economic. 

Răspunsul serviciului web furnizează informații privind denumirea/numele, prenumele și adresa la 

care își are domiciliul fiscal fiecare operator economic care figurează în registru, starea (figureaza/nu 

figureaza)  la data solicitată de către persoanele interesate, precum și intervalul de înregistrare 

corespunzător datei solicitate. Termenii și condițiile de utilizare a serviciului web de furnizare a 

informațiilor, în condițiile prezentului ordin, se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală.   

17. Mesajele care se afişează la consultarea informaţiilor pentru fiecare operator economic în parte 

cuprind informaţii privind starea actuală, din ziua solicitării, a operatorului economic despre care se 

solicită informaţiile, respectiv calitatea de operator înregistrat în Registrul RO e-Factura sau de 

operator neînregistrat în Registrul RO e-Factura.  

18. Pentru furnizarea informaţiilor din acest registru, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe 

pagina de internet www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici se publică un 

mesaj de informare, de tipul: 

„Operatorul economic (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ............, identificat prin codul 

de identificare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ................., figurează la data de .............. 

(data solicitării) ca operator înregistrat în Registrul RO e-Factura.”  

19. Pentru furnizarea informaţiilor privind operatorii economici care nu figurează în registru, se publică 

un mesaj de informare, de tipul: 

„Operatorul economic (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ............, identificat prin codul 

de identificare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ................., nu figurează la data 

de .............. (data solicitării) ca operator înregistrat în Registrul RO e-Factura.”  

 


