
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN NR.  
 
 

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală nr. 146/2018 pentru 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, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a 

fişierelor 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, precum şi 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 
 
În temeiul art. 11 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea 
și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor 
Publice comunicat prin adresa nr. ............... din ................., 
 
 

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul: 
 

 

ORDIN  
 

ART. I 

Secțiunea II.14 de la anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru 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, 
structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor 
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, precum şi 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, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
"Secțiunea II.14 

Nomenclatorul pentru tipul de plată: 

  

Semnificaţie Valoare 

Card  1 

Numerar     3 

Tichete masă 4 

Bonuri/tichete valorice  5 

Voucher 6 

Credit        7 
Metode moderne de 
plată 8 

Alte metode 9 
 
 
Nomenclatorul pentru valută este cel prevăzut în standardul internațional pentru 
codurile valutare, ISO 4217, emis de Organizația Internațională de Standardizare."  
 
ART. II 

Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, 
Direcția generală antifraudă fiscală, Centrul național pentru informații financiare, 
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. III 

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

 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

Mirela Călugăreanu  

 

 

București, ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


