
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 

ORDIN nr. _______ 
 

privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac 
obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport 

 
 
   Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. ..... pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea 
transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. 
XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, și ale art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin adresa 
nr............./..... ...2022, 

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 
ORDIN 

 
ART. 1 Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul 
monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
 
ART. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Emis la București, la ____________.  
 
 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 

MIRELA CĂLUGĂREANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 

 
 
Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării 

prin Sistemul RO e-Transport 
 

Nr. 
crt. 

Bunuri 

1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la 
codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv 

2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la 
codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv  

3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se încadrează la codurile NC de la 
2201 la 2208 inclusiv  

4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la 
codurile NC 2505 și 2517 

5.  Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care 
se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv 

6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau 
croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și 
la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv 

7. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se 
încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv 

 
 

 


