
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN NR. ____________ 

 

 

 

 

privind descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice 

pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 

22 pct. J lit. b) din normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum si categoriile de URL-uri utilizate  in schimbul 

de informatii cu sistemul informatic naţional de supraveghere  şi monitorizare  a datelor 

fiscale 

 

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,  

având în vedere prevederile art. II alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate 

de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 

 

 

 

 

 preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

 

 

 

ORDIN 

 

 

 

 

 Art. 1. Se aprobă profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea 



 

Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în 

continuare norme metodologice,, a căror descriere este prevăzută în Anexa nr. 1. 

 

Art. 2. Se aproba structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele 

metodologice, precum si structura XML a mesajelor de activare a profilurilor mentionate la 

art. 1,  prevăzute în Anexa nr. 2 . 

 

Art. 3.  Se aproba categoriile de URL-uri utilizate  în schimbul de informaţii cu sistemul 

informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic, prevăzute în Anexa nr. 3.  

Art. 4. - Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de tehnologia informației, 

direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a 

marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

Art. 5. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Emis la Bucureşti, la data  ________________ 

 

 

PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

MIRELA CALUGAREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 


