PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 1065

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 8 noiembrie 2021

SUMAR

Nr.

Pagina
LEGI ȘI DECRETE

264. — Lege pentru modificarea și completarea Legii
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,
precum și pentru modificarea art. 121 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991 ........................................
1.090. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
și completarea Legii cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea
art. 121
din
Legea
fondului
funciar
nr. 18/1991 ................................................................

Pagina

1.092. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2021
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației
publice centrale ..........................................................
2–5

7

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
Decizia nr. 316 din 11 mai 2021 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din
Codul de procedură civilă ..........................................

8–9

5
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE


265. — Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea și
completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României ..............................................

6

1.091. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2014
privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004
pentru alegerea Președintelui României ....................

6


266. — Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la
nivelul administrației publice centrale ........................

Nr.

7

1.365. — Ordin al ministrului finanțelor pentru aprobarea
Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului
național privind factura electronică RO e-Factura,
precum și de primire și descărcare a facturii electronice
de către destinatarii facturii electronice emise în relația
B2G în sistemul național privind factura electronică
RO e-Factura..............................................................

9–11

1.366. — Ordin al ministrului finanțelor pentru aprobarea
Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de
bază ale facturii electronice — RO_CIUS — și a
regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel
național ......................................................................

12–15

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1065/8.XI.2021

LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,
precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatele (1) și (6)—(62) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, se
organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, personalul acesteia, precum și cel al instituțiilor
subordonate fiind încadrat cu contract individual de muncă.
...............................
(6) Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Agenția Națională
acordă gratuit acces online la seturile de date administrate de
aceasta și instituțiile sale subordonate, în funcție de
disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici,
avocaților, executorilor judecătorești, persoanelor fizice și
juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie,
cartografie, experților judiciari, instituțiilor și autorităților publice,
precum și altor entități care îndeplinesc un serviciu public, în
scopul îndeplinirii atribuțiilor acestora, în condițiile stabilite prin
ordin al directorului general al Agenției Naționale.
(61) Prin ordin al directorului general al Agenției Naționale
dreptul de acces se poate revoca, fără un aviz prealabil, pentru
nerespectarea condițiilor în baza cărora a fost acordat accesul
la seturile de date.
(62) Seturile de date disponibile, forma acestora, modalitatea
de accesare și ghidurile de utilizare se publică și se actualizează
permanent pe pagina web a Agenției Naționale și se pot
comunica utilizatorilor, după caz, prin alte mijloace de
comunicare.”
2. La articolul 3, alineatul (63) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(63) Ordinul prevăzut la alin. (6) se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Agenției
Naționale.”
3. La articolul 4, litera d) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„d) aprobă, prin ordin cu caracter normativ al directorului
general al Agenției Naționale, regulamentul privind autorizarea
și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice, de
către Agenția Națională și instituțiile subordonate, în vederea
executării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului,
geodeziei și cartografiei pe teritoriul României;”.
4. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă,
litera d1), cu următorul cuprins:
„d1) aprobă, prin ordin cu caracter normativ al directorului
general al Agenției Naționale, codul deontologic al persoanelor
fizice și juridice autorizate, precum și componența și atribuțiile
comisiei de etică și disciplină a acestora. Din cadrul acestei
comisii fac parte reprezentanți ai Agenției Naționale și ai
asociațiilor profesionale din domeniu legal constituite.”

5. La articolul 9, alineatele (9) și (29) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(9) Plata certificatelor de moștenitor se face de către Agenția
Națională conform procedurii prevăzute la alin. (8), cu excepția
certificatelor de moștenitor eliberate ulterior împlinirii unui
termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de
către primărie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea
repartizării cauzei succesorale notarului public competent.
................................
(29) În cadrul Programului național de cadastru și carte
funciară se cofinanțează lucrările de înregistrare sistematică,
precum și lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi
coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților
funciare, în conformitate cu art. 40 alin. (4)—(12), inițiate ca
urmare a contractării acestora de către unitățile administrativteritoriale, valoarea cofinanțării fiind în cuantumul prevăzut la
alin. (345).”
6. La articolul 9, după alineatul (291) se introduce un nou
alineat, alineatul (292), cu următorul cuprins:
„(292) Prin excepție de la prevederile alin. (291), pot face
obiectul decontării potrivit alin. (29) și (30)—(34) și sectoarele
cadastrale recepționate de către oficiile teritoriale anterior intrării
în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare
nr. 7/1996, în cadrul contractelor de înregistrare sistematică
încheiate de unitățile administrativ-teritoriale în baza
protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenția Națională.”
7. La articolul 9, alineatele (30), (34) și (341) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„(30) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, la sumele
prevăzute la alin. (29) și (345), ce se decontează de Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru
cofinanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare și
pentru cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare
sistematică, contractate de unitățile administrativ-teritoriale, se
adaugă taxa pe valoarea adăugată.
...............................
(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul
unităților administrativ-teritoriale ulterior înființării cărților
funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat
la numărul total de cărți funciare, în cuantumul prevăzut de lege
la data solicitării de decontare.
(341) În cadrul Programului național de cadastru și carte
funciară se finanțează, în condițiile legii, și lucrările de
înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități administrativteritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale, indiferent de
calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui
drept real asupra imobilului sau posesor de:
a) imobile din extravilan;
b) imobile din intravilan;
c) imobile din extravilan și din intravilan.”
8. La articolul 9, alineatul (342) se abrogă.
9. La articolul 9, alineatul (345) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(345) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare
sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în
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condițiile alin. (341) și (342) într-un cuantum de maximum 84 lei +
TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate
în extravilan cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale
terenurilor în funcție de relief prevăzuți în anexele la Normele
de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de
specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate
prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.
Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se
majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu
un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul
orașelor, municipiilor și reședințelor de județ se majorează cu
un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul
localităților din județul Ilfov și București se majorează cu un
coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate în zonele de aplicare
a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor
privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, sumele rezultate
ca urmare a majorării cuantumului de maximum 84 lei +
TVA/carte funciară cu coeficienții aferenți categoriilor de
dificultate ale terenurilor în funcție de relief în cazul imobilelor
situate în extravilan sau cu coeficienții aferenți în cazul imobilelor
situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4.”
10. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„g) sesizarea camerei notarilor publici de către primărie, în
cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei
succesorale notarului public competent;”.
11. La articolul 14, alineatele (1) și (8) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Documentele tehnice realizate la nivelul
întregii unități administrativ-teritoriale sau, după caz, cele
realizate la nivel de sectoare cadastrale se afișează, prin grija
oficiului teritorial, în condițiile art. 11 alin. (2) lit. k), pentru o
perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor
tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile
de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.
Comisia de soluționare a cererilor de rectificare, formată din
reprezentanți desemnați de primar, reprezentanți mandatați ai
executantului lucrării de înregistrare sistematică și reprezentanți
desemnați de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară,
soluționează cererile în perioada de afișare publică, dar nu mai
târziu de 90 de zile de la finalizarea perioadei de afișări, conform
realității din teren și unei proceduri stabilite prin regulament,
aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al
Agenției Naționale.
...............................
(8) Efectul constitutiv de drepturi cu privire la un imobil
operează de la data efectuării primei înscrieri subsecvente ce
are la bază acte juridice constitutive sau translative de drepturi
reale încheiate ulterior deschiderii din oficiu a cărților funciare,
pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.”
12. La articolul 14, alineatul (9) se abrogă.
13. La articolul 14, după alineatul (11) se introduce un
nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
„(12) În cazul deschiderii din oficiu a noilor cărți funciare,
înscrierile active din vechile cărți funciare se transcriu cu
aceleași efecte juridice și sub același rang avute anterior.”
14. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) La soluționarea cererilor de înscriere, recepție sau
avizare depuse online prin intermediul sistemului informatic,
competența personalului de specialitate este la nivel de oficiu
de cadastru și publicitate imobiliară.”
15. La articolul 24, alineatele (5) și (6) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(5) Intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor
reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării se
efectuează pe baza unei documentații cuprinzând:
a) hotărârea instanței de judecată care se pronunță asupra
legalității fuziunii/divizării;

3

b) dovada de înregistrare în registrul comerțului;
c) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;
d) proiectul de fuziune/divizare încheiat în formă autentică.
(6) Pentru autentificarea proiectului de fuziune/divizare,
notarul public va solicita extras de carte funciară pentru
autentificare.”
16. La articolul 281, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 281. — (1) Cererea de înscriere, recepție sau avizare
va putea fi depusă și online, însoțită de înscrisul prin care se
constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau,
după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau
avizarea.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de redarea pe
suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială,
semnate de deponent cu semnătura electronică calificată, prin
care certifică că redarea pe suport informatic s-a făcut după
originalul sau copia legalizată a înscrisului și că nu a fost alterat
conținutul acestuia, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii,
recepției sau avizării. Pentru efectuarea înscrierii în cartea
funciară, înscrisul pe suport informatic astfel depus are efect
juridic echivalent înscrisului original și va sta la baza soluționării
cererii.”
17. La articolul 281, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) În situația în care înscrisurile în format electronic nu
respectă cerințele formale în sensul că prezintă modificări,
ștersături, adăugări sau sunt ilizibile, registratorul de carte
funciară poate solicita prin referat de completare originalul sau
copia legalizată a acestora, precum și a tuturor celorlalte
documente anexate, cererea urmând a fi soluționată în baza
dispozițiilor art. 28.”
18. La articolul 281, alineatele (3) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(3) Înregistrarea cererii în sistemul informatic se face pe
baza unui mecanism de acces, care prezintă garanții pentru a
face deplină credință în privința identității persoanei care face
înregistrarea.
(4) Răspunderea pentru certificarea înscrisurilor și pentru
corectitudinea datelor în format electronic introduse în bazele
de date revine deponentului.”
19. La articolul 281, după alineatul (5) se introduc trei noi
alineate, alineatele (6)—(8), cu următorul cuprins:
„(6) Arhivarea cererii și a înscrisurilor depuse online, precum
și a documentelor emise online de oficiile teritoriale se
efectuează prin sistemul integrat de cadastru și carte funciară
administrat de către Agenția Națională prin direcția de
specialitate. La cererea persoanelor interesate, oficiile teritoriale
eliberează copii după aceste înscrisuri, cu mențiunea conform
cu exemplarul din sistemul informatic integrat. Originalul sau
copia legalizată a înscrisurilor certificate în condițiile alin. (2) se
păstrează permanent de către solicitant sau deponent, conform
celor precizate pe cererea de recepție și/sau înscriere, în lipsa
acestei mențiuni cererea urmând a fi respinsă.
(7) În vederea soluționării cererilor de înscriere, recepție sau
avizare depuse online, personalul poate fi detașat de la un oficiu
teritorial la altul, urmând ca acesta să își desfășoare activitatea
în regim de telemuncă în sediul instituției cu care are încheiat
contract individual de muncă.
(8) Detașările prevăzute la alin. (7) se dispun cu acordul
prealabil al Agenției Naționale.”
20. La articolul 40, alineatele (21) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(21) În regiunile de carte funciară care au fost supuse
Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor
privitoare la cărțile funciare, cu excepția imobilelor care fac
obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare, înscrierile

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1065/8.XI.2021

privitoare la imobile cuprinse în cărțile funciare deschise anterior
vor continua să fie făcute în aceste cărți, cu respectarea
dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările
ulterioare, și ale prezentei legi. Pentru aceste imobile,
înregistrarea în planul cadastral se va realiza printr-o
documentație cadastrală în baza căreia se va atribui număr
cadastral.
(3) Pentru imobilele prevăzute la alin. (21) se vor deschide
cărți funciare noi în baza unei documentații cadastrale, cu
respectarea prevederilor legale aplicabile actelor, faptelor sau
situațiilor juridice ce stau la baza deschiderii acestora, în
următoarele cazuri:
a) înscrierea unei construcții sau extinderea acesteia dacă a
fost edificată pe două sau mai multe imobile, identificate cu
număr topografic;
b) alipirea sau dezlipirea, efectuată în baza consimțământului
proprietarului tabular exprimat în formă autentică; în acest caz,
deschiderea noii cărți funciare pentru imobilul rezultat se va
realiza fără a fi necesară deschiderea prealabilă a unei cărți
funciare pentru imobilul sau imobilele care fac obiectul alipirii
sau dezlipirii;
c) înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul
legilor de restituire a proprietăților funciare sau al Hotărârii
Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor
terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu
modificările și completările ulterioare, asupra întregului imobil
sau asupra unei părți care se va desprinde din acesta;
d) notarea posesiei în situația în care nu s-au efectuat
înscrieri în cartea funciară în ultimii 30 de ani anteriori intrării în
vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) imobilul ce face obiectul actului sau faptului juridic supus
înscrierii este format din mai multe imobile sau părți din acestea,
identificate cu număr topografic;
f) imobilul este situat pe raza unei alte unități administrativteritoriale față de cea pe care a fost deschisă cartea funciară.”
21. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și f), înscrierile
active din vechea carte funciară vor fi transcrise în noua carte
funciară, cu aceleași efecte juridice și sub același rang avute
anterior. Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost
transcris, aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă
pentru noi înscrieri.”
22. La articolul 40, alineatele (4), (5), (8) și (12) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„(4) Imobilele înscrise în titlurile de proprietate emise în baza
legilor de restituire a proprietăților funciare se înscriu din oficiu
în cartea funciară pe baza planurilor parcelare sau de încadrare
în tarla, recepționate de către oficiul teritorial, potrivit
regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al
directorului general al Agenției Naționale.
(5) Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile
parcelare întocmite de către comisiile locale de restituire a
proprietăților funciare constituie o modalitate de punere în
concordanță a amplasamentelor imobilelor rezultate din
măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscriși
în titlurile de proprietate sau, după caz, în cartea funciară. În caz
de discrepanță, prevalează situația identificată în urma
măsurătorilor efectuate și nu se impune rectificarea
identificatorilor, respectiv a numărului de tarla sau parcelă a
amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în actele de
proprietate sau documentele care au stat la baza eliberării
acestora. În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar,
situația tehnică și juridică a imobilelor înregistrate anterior în
planul cadastral sau topografic și în cartea funciară se modifică

conform situației tehnico-juridice actuale identificate prin
măsurătorile efectuate și actele juridice colectate, fără acordul
proprietarilor.
...............................
(8) Prin grija primarului unității administrativ-teritoriale planul
parcelar și tabelul parcelar se publică și se afișează la sediul
consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către
primarul unității administrativ-teritoriale și pe pagina de internet
a autorității administrației publice locale, pentru o perioadă de
30 de zile. Cererile de rectificare a documentelor planurilor
parcelare se formulează în termen de 30 zile de la data afișării
și sunt însoțite de documente doveditoare. Comisia locală de
fond funciar soluționează cererile în perioada de afișare publică,
dar nu mai târziu de 15 zile de la finalizarea perioadei de afișare.
...............................
(12) După modificarea conținutului documentelor planurilor
parcelare, în urma soluționării cererilor de rectificare, și
actualizarea evidenței conform lucrărilor de înregistrare în
cadastru și în cartea funciară realizate la cerere în perioada de
afișare, oficiul teritorial recepționează documentele planurilor
parcelare finale și procedează din oficiu la înscrierea în cărți
funciare noi a tuturor imobilelor cuprinse în planul parcelar. În
această situație, înscrierea din oficiu este asimilată primei
înregistrări sistematice în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (6),
dispozițiile art. 13 alin. (14) și (16), art. 14 alin. (61)—(8), (91)—(93),
(10) și (11), precum și ale art. 15 alin. (1) și (2) aplicându-se în
mod corespunzător și în cazul lucrărilor de întocmire a planurilor
parcelare.”
23. La articolul 41, alineatul (8) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(8) În cadrul înregistrării sporadice, persoana interesată
poate solicita notarea posesiei în cartea funciară în următoarele
cazuri:
a) pentru imobile neînscrise în cartea funciară, în lipsa
actelor de proprietate asupra acestora;
b) pentru imobilele înscrise în cărțile funciare din regiunile
unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938,
în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu
modificările ulterioare;
c) pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de
proprietate, situate în zonele foste cooperativizate și înscrise în
cartea funciară la cerere sau ca urmare a finalizării lucrărilor de
înregistrare sistematică;
d) pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu
privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al
unității administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor
de înregistrare sistematică, în condițiile art. 13 alin. (15);
e) pentru imobile cu privire la care a fost înscris provizoriu
dreptul de proprietate al unității administrativ-teritoriale, în cadrul
procedurii de expropriere în condițiile art. 411.”
24. La articolul 41, după alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
„(81) Pentru cazurile prevăzute la alin. (8), notarea posesiei
se efectuează în baza următoarelor documente:
a) documentația cadastrală recepționată de oficiul de
cadastru și publicitate imobiliară;
b) adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială
este situat imobilul, din care să rezulte că:
(i) posesorul a plătit taxele și impozitele locale ca un
adevărat proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului
sau al unităților administrativ-teritoriale;
c) proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor
proprietarilor imobilelor învecinate;
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d) declarația pe propria răspundere a posesorului, dată în
formă autentică, prin care acesta declară că:
(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit,
va preciza și regimul matrimonial;
(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deținut sau nu pe cote-părți; în cazul în
care imobilul este deținut pe cote-părți, toți posesorii vor declara
întinderea cotelor;
e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care
este întocmit, atunci când acesta există;
f) copia de pe actele de identitate și stare civilă;
g) extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.”
25. După articolul 41 se introduce un nou articol,
articolul 411, cu următorul cuprins:
„Art. 411. — În cazul imobilelor pentru care este necesară
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în vederea
realizării unor obiective de interes național, județean și local, la
solicitarea expropriatorului, persoana autorizată întocmește
documentațiile cadastrale individuale, iar în situația în care
aceasta nu poate identifica proprietarii, posesorii sau alți
deținători legali ori în lipsa actelor de proprietate sau a
documentelor care atestă calitatea de posesor, dreptul de
proprietate se înscrie provizoriu în favoarea unității administrativteritoriale, urmând ca intabularea dreptului de proprietate să se
facă ulterior cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (15).”
26. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 46. — (1) Agenția Națională, precum și instituțiile
subordonate, în funcție de competența lor, sunt împuternicite să
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controleze activitatea tuturor persoanelor fizice și juridice
autorizate în condițiile prezentei legi, care desfășoară activități
pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei și
cartografiei, cu excepția instituțiilor din domeniul apărării, ordinii
publice și al securității naționale, care exercită acest atribut prin
structurile proprii.”
27. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 47. — (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor se realizează de către Agenția Națională și, după
caz, de către instituțiile subordonate, prin împuterniciții lor.”
Art. II. — Articolul 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din
5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 121. — Finanțarea activității de cadastru funciar, precum
și a băncilor de date aferente acestora, la nivel județean și
național, se va realiza de la buget, iar în cazul planurilor
parcelare realizate și recepționate potrivit legislației specifice a
cadastrului sunt aplicabile dispozițiile referitoare la cofinanțare
prevăzute la art. 9 alin. (29)—(34) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.”
Art. III. — Prevederile ordinului directorului general al
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prevăzut
la art. 9 alin. (346) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
referitoare la plata serviciilor contractate de unitățile
administrativ-teritoriale, sunt aplicabile inclusiv lucrărilor de
înregistrare sistematică aflate în derulare la data intrării în
vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat recepția
documentelor tehnice cadastrale prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. i).

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-CLAUDIU ROMAN

ANCA DANA DRAGU

București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 264.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare
nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121
din Legea fondului funciar nr. 18/1991
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121
din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 1.090.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004
pentru alegerea Președintelui României
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45 din
26 iunie 2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 475 din 27 iunie 2014.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI

PREȘEDINTELE SENATULUI

DEPUTAȚILOR,

ANCA DANA DRAGU

FLORIN-CLAUDIU ROMAN
București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 265.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2014
privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004
pentru alegerea Președintelui României
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004
pentru alegerea Președintelui României și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 1.091.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administrației publice centrale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din
16 iunie 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 17 iunie 2021.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

VASILE DÎNCU

LUDOVIC ORBAN
București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 266.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea
unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației
publice centrale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 1.092.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 316
din 11 mai 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 alin. (2)
din Codul de procedură civilă
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Fabian Niculae

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă,
excepție ridicată de Liliana Teodoriu în Dosarul
nr. 40.824/3/2015* al Curții de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul
Dosarului Curții Constituționale nr. 1.622D/2018.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de
citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de
neconstituționalitate. Acesta arată că există jurisprudență a
instanței de contencios constituțional și solicită menținerea
acesteia.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
4. Prin Decizia civilă nr. 3.999 din 28 iunie 2018, pronunțată
în Dosarul nr. 40.824/3/2015*, Curtea de Apel București —
Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a prevederilor art. 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă,
excepție invocată de Liliana Teodoriu într-o cauză civilă având
ca obiect soluționarea unei cereri de comunicare a unor
informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001.
5. În motivarea excepției de neconstituționalitate,
autoarea acesteia nu arată în ce constă contrarietatea dintre
dispozițiile legale criticate și Constituție.
6. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată, având în vedere că
inexistența unei căi de atac vizează o cerere administrativă
formulată de un judecător, și nu o cerere formulată de parte,
aceasta din urmă având posibilitatea să formuleze o cerere
proprie, de recuzare, a judecătorului cauzei/sau să invoce
incompatibilitatea acestuia și apoi să declare cale de atac
împotriva soluției ce se va pronunța asupra acestei cereri, în
condițiile art. 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,
pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care
au următorul conținut normativ: „Încheierea prin care s-a
încuviințat sau s-a respins abținerea, cea prin care s-a
încuviințat recuzarea, precum și încheierea prin care s-a respins
recuzarea în cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse
niciunei căi de atac.”
11. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate
aceste prevederi contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1
alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a
supremației sale și a legilor.
12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că autoarea acesteia s-a limitat, în motivarea acesteia,
la enumerarea unui temei constituțional, fără să arate, în mod
concret, în ce constă contrarietatea astfel reclamată.
13. Or, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie
2012, Curtea a statuat că orice excepție de neconstituționalitate
trebuie să aibă o anumită structură inerentă și intrinsecă care
va cuprinde 3 elemente: „textul contestat din punctul de vedere
al constituționalității, textul de referință pretins încălcat, precum
și motivarea de către autorul excepției a relației de contrarietate
existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea
neconstituționalității textului criticat. [...] În condițiile în care
primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea
element comportă un anumit grad de relativitate determinat
tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, motivarea în sine a
excepției, ca element al acesteia nu este neapărat un criteriu
material sau cantitativ, ci, dimpotrivă, ea rezultă din dinamica
primelor elemente. Prin urmare, materialitatea motivării excepției
nu este o condiție sine qua non a existenței acesteia.” De aceea,
Curtea a constatat că, în situația în care textul de referință
invocat este suficient de precis și clar, astfel încât instanța
constituțională să poată reține, în mod rezonabil, existența unei
minime critici de neconstituționalitate, aceasta este obligată să
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analizeze pe fond excepția de neconstituționalitate și să
considere, deci, că autorul acesteia a respectat și a cuprins în
excepția ridicată cele trei elemente menționate.
14. Or, în prezenta cauză, indicarea unui temei constituțional
nu este suficientă pentru determinarea, în mod rezonabil, a
criticilor vizate de autoare. În același sens a statuat Curtea și
prin Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, prin
care a stabilit că simpla enumerare a unor dispoziții
constituționale sau convenționale nu poate fi considerată o
veritabilă critică de neconstituționalitate. Dacă ar proceda la
examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o
asemenea manieră eliptică, instanța de control constituțional s-ar
substitui autorului acesteia în formularea unor critici de
neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat
din oficiu, inadmisibil, însă, în condițiile în care art. 29 alin. (4) din
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Legea nr. 47/1992 precizează că „sesizarea Curții
Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a
ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care
va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței
asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți” (a
se vedea în acest sens și Decizia nr. 627 din 29 mai 2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din
23 iulie 2008, și Decizia nr. 464 din 23 septembrie 2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din
11 noiembrie 2014).
15. Așa fiind, Curtea reține că, dat fiind caracterul general al
textelor constituționale invocate, precum și lipsa explicitării
pretinsei relații de contrarietate a dispozițiilor legale criticate față
de acestea, nu poate identifica în mod rezonabil nicio critică de
neconstituționalitate, astfel încât excepția apare ca fiind
inadmisibilă.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă,
excepție invocată de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 40.824/3/2015* al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 11 mai 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național
privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice
de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național
privind factura electronică RO e-Factura
În baza prevederilor art. 3 alin. (4) și art. 9 alin. (1) din 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,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
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ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Sistemul național privind factura electronică
RO e-Factura este disponibil în sistemul informatic Spațiul privat
virtual, denumit în continuare SPV. Operatorii economici care
se înregistrează în SPV pentru utilizarea sistemului
RO e-Factura se supun prevederilor Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță
între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele
fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate
juridică, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se aprobă Procedura de utilizare și funcționare a
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura,
precum și de primire și descărcare a facturii electronice de
către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în
sistemul național privind factura electronică RO e-Factura,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 1.365.
ANEXĂ

PROCEDURĂ

de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura,
precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise
în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura
ARTICOLUL 1
Dispoziții generale

(1) Prezenta procedură stabilește cadrul de utilizare și
funcționare a sistemului național privind factura electronică
RO e-Factura, denumit în continuare sistemul RO e-Factura,
precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către
destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul
național privind factura electronică RO e-Factura.
(2) Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura
reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice
având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu
respectarea structurii facturii electronice reglementate la nivel
național, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și
transmiterea către destinatar.
(3) Sistemul RO e-Factura este creat, dezvoltat și administrat
de către Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național de Informații
Financiare.
(4) Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura,
operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat
virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin
reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind
aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice
de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul
fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte
entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările
ulterioare.
(5) În vederea utilizării sistemului RO e-Factura în relația
B2B, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în
Registrul RO e-Factura.
(6) Autoritățile și entitățile contractante prevăzute la art. 2
alin. (1) lit. m) din 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 trebuie să fie înregistrate în Registrul entităților
publice, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului,
ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea
procedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor
entități, cu modificările și completările ulterioare.
ARTICOLUL 2
Pregătirea și transmiterea facturii electronice

(1) Emitentul facturii electronice pregătește fișierul
corespunzător facturii electronice în format XML, conform
documentației tehnice publicate în secțiunea dedicată
RO e-Factura disponibilă pe portalul Ministerului Finanțelor,
respectiv Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Fișierul
XML trebuie să respecte standardul european EN 16931 (model
semantic de bază al facturii electronice) și regulile naționale
RO-CIUS prevăzute în legislația specifică.
(2) În vederea transmiterii facturii electronice, emitentul
utilizează mijloacele de identificare electronică pentru accesarea
SPV, pentru:
a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului
cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de microservicii
expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de
către Ministerul Finanțelor.
(3) Documentația tehnică pentru microserviciile și aplicațiile
prevăzute la alin. (2) este disponibilă la adresa web
www.efactura.mfinante.ro.
(4) În urma transmiterii facturii electronice, sistemul RO
e-Factura atribuie automat un număr de identificare, utilizat ca
referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice
sistemului.
ARTICOLUL 3
Verificarea facturii electronice

(1) Verificarea facturii electronice are drept scop respectarea
structurii acesteia, a autenticității originii privind identitatea
emitentului, precum și a integrității conținutului după
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transmiterea fișierului corespunzător facturii electronice, fără a
include verificarea realității tranzacțiilor dintre emitentul și
destinatarul facturii electronice.
(2) După transmiterea facturii electronice, sistemul RO
e-Factura efectuează următoarele operațiuni, în mod automat,
asupra fișierului în format XML, după cum urmează:
a) verificări și validări privind structura și sintaxa;
b) verificări semantice.
După efectuarea acestor operațiuni se generează un mesaj
automat de răspuns.
(3) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute
la alin. (2) nu sunt identificate erori, se aplică semnătura
electronică a Ministerului Finanțelor care atestă primirea facturii
electronice în sistemul RO e-Factura. Exemplarul original al
facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de
semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus
la dispoziția emitentului, respectiv destinatarului, în sistemul
RO e-Factura, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
(4) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute
la alin. (2) sunt identificate erori, factura electronică nu se
consideră transmisă în sistem, respectiv nu este primită de către
destinatar, emitentul primind un fișier de tip XML ce conține
erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a
Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
(5) După corectarea erorilor identificate, potrivit alin. (4),
emitentul transmite factura electronică în sistemul RO e-Factura.
(6) Pe toată perioada verificărilor automate, emitentul poate
interoga în sistem starea fișierului transmis.
(7) După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute
la alin. (3) și (4) vor fi disponibile în sistem pentru descărcare.
ARTICOLUL 4
Primirea și descărcarea facturii electronice de către destinatarii
facturilor electronice emise în relația B2B

(1) În vederea primirii și descărcării facturii electronice,
destinatarul utilizează mijloacele de identificare electronică
pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul
destinatarului cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de
microservicii expuse sub forma unui API (Application
Programming Interface);
b) utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de
către Ministerul Finanțelor.
(2) Documentația tehnică pentru microserviciile și aplicațiile
prevăzute la alin. (1) este disponibilă la adresa web
www.efactura.mfinante.ro.
ARTICOLUL 5
Primirea și descărcarea facturii electronice de către destinatarii
facturilor electronice emise în relația B2G

(1) Autoritățile și entitățile contractante prevăzute la art. 2
alin. (1) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 120/2021, în calitate de destinatari ai facturii electronice
emise în relația B2G, au obligația să primească și să descarce
factura electronică, prin accesarea „Punctului Unic de Acces” de
pe site-ul Ministerului Finanțelor — Sistemul național de
raportare Forexebug, secțiunea „Vizualizare rapoarte” —
„Facturi electronice”.
(2) Primirea și descărcarea facturii electronice emise în
relația B2G potrivit alin. (1) pot fi efectuate numai de către
persoanele înrolate cu rol de vizualizare rapoarte în sistemul
național de raportare al Ministerului Finanțelor, potrivit procedurii
prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice
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nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor
module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului
național de raportare — Forexebug, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Documentația tehnică privind microserviciile și alte aplicații
este disponibilă la adresa web www.efactura.mfinante.ro.
(4) Aplicația de conversie prevăzută la art. 8 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 este pusă la
dispoziție de către Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru
Informații Financiare, la adresa web www.efactura.mfinante.ro.
ARTICOLUL 6
Corecția facturii electronice

(1) În situația unei facturi electronice emise în relația B2B
asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta înștiințează
emitentul facturii electronice inclusiv în sistemul național privind
factura electronică RO e-Factura, prin transmiterea unui mesaj,
respectând structura publicată în documentația tehnică
prevăzută la art. 4 alin. (2).
(2) În situația unei facturi electronice emise în relația B2G
asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta înștiințează
emitentul facturii electronice inclusiv prin intermediul sistemului
național de raportare — Forexebug, prin transmiterea unui
mesaj, respectând structura publicată în documentația tehnică
prevăzută la art. 5 alin. (3).
(3) Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate
returna în sistemul RO e-Factura.
(4) Corecția facturii electronice comunicate destinatarului în
sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare. Factura electronică corectată se
transmite în cadrul aceluiași sistem RO e-Factura.
ARTICOLUL 7
Notificarea emitentului și destinatarului privind factura
electronică

(1) Pentru fișierele nedescărcate prevăzute la art. 3 alin. (3)
și (4), precum și pentru mesaje transmise de către destinatar și
nedescărcate de către emitent, se transmit notificări în ziua
următoare publicării fișierelor nedescărcate, în mod automat.
Notificările sunt transmise la adresele de poștă electronică
completate în SPV de către reprezentanții emitentului, dacă a
fost exprimată opțiunea în acest sens.
(2) Pentru fișierele corespunzătoare facturilor primite și
nedescărcate de către destinatar prevăzute la art. 4 și 5, se
transmit notificări în ziua următoare publicării fișierelor
nedescărcate, în mod automat. Notificările sunt transmise la
adresele de poștă electronică completate în SPV de către
reprezentanții destinatarului, dacă a fost exprimată opțiunea în
acest sens.
ARTICOLUL 8
Disponibilitatea pentru descărcarea facturii electronice
în sistemul RO e-Factura

(1) Data comunicării facturii electronice către destinatar se
consideră data la care factura electronică este disponibilă
acestuia pentru descărcare din sistemul RO e-Factura.
(2) Fișierele corespunzătoare facturii electronice în format
XML și mesajele de eroare sunt disponibile pentru descărcare
60 de zile de la momentul publicării în sistem, iar ulterior vor fi
arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în
vigoare și eliberate la cerere.
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MINISTERUL FINANȚELOR

ORDIN
pentru aprobarea Specificațiilor tehnice și de utilizare
a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS —
și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național
În baza prevederilor art. 4 alin. (11) din 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,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările
și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de
bază ale facturii electronice — RO_CIUS — și regulile operaționale specifice
aplicabile la nivel național, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
București, 5 noiembrie 2021.
Nr. 1.366.
ANEXĂ

SPECIFICAȚII

tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS —
și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național
ARTICOLUL 1
Specificații tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice

(1) Specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS — și regulile operaționale
specifice aplicabile la nivel național sunt conforme cu standardul european de facturare electronică SR EN 16931-1, respectiv în
documentul SR EN 16931-1, publicat pe site-ul www.asro.ro.
(2) La modelul facturii de bază conform standardului european de facturare electronică SR EN 16931-1 se adaugă și
regulile prevăzute art. 3 alin. (2).
(3) Modelul semantic de date pentru elementele de bază ale unei facturi electronice și specificația de utilizare a facturii de
bază (Core Invoice Usage Specification) sunt definite de standardul european SR EN 16931-1.
ARTICOLUL 2
Identificatorul setului de reguli

(1) Identificarea setului de reguli privind conținutul semantic al facturii electronice conform specificațiilor RO_CIUS este
raportată în BT-24 „Identificatorul specificației”:
BT-24

1..1

Identificatorul specificației

urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:
efactura.mfinante.ro:RO_CIUS:1.0.0.2021

(2) În conformitate cu sintaxele acceptate, identificatorul specificației va fi:
1. UBL 2.1
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:RO_CIUS:1.0.0.2021</cbc:CustomizationID>
2. CII 16B
<rsm:ExchangedDocumentContext><ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter><ram:ID>urn:cen.eu:en16931:
2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:RO_CIUS:1.0.0.2021</ram:ID></ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
</rsm:ExchangedDocumentContext>
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ARTICOLUL 3
Reguli adiționale impuse de specificația tehnică
și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS

(1) Specificația tehnică și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS — oferă emitentului
facturii electronice îndrumări detaliate și reguli operaționale legate de utilizarea efectivă a elementelor de informații structurate
prezente în modelul facturii de bază conform standardului european de facturare electronică SR EN 16931-1.
(2) Regulile adiționale impuse de specificația tehnică și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice RO_CIUS sunt:
Cod
regulă

Regula
(RO)

BR-RO-A020

Sunt permise maximum 20 de apariții.

BR-RO-A050

Sunt permise maximum 50 de apariții.

BR-RO-A500

Sunt permise maximum 500 de apariții.

BR-RO-A999

Sunt permise maximum 999 de apariții.

BR-RO-L020

Elementul nu trebuie să depășească 20 de caractere.

BR-RO-L030

Elementul nu trebuie să depășească 30 de caractere.

BR-RO-L050

Elementul nu trebuie să depășească 50 de caractere.

BR-RO-L100

Elementul nu trebuie să depășească 100 de caractere.

BR-RO-L140

Elementul nu trebuie să depășească 140 de caractere.

BR-RO-L150

Elementul nu trebuie să depășească 150 de caractere.

BR-RO-L200

Elementul nu trebuie să depășească 200 de caractere.

BR-RO-L300

Elementul nu trebuie să depășească 300 de caractere.

Rule
(ENG)

Rezultatul
validării în caz
de nerespectare
(Fatal/Warning)

BG-1

Fatal

BG-24, BG-32

Fatal

BG-3

Fatal

BG-25

Fatal

BT-38, BT-53, BT-67, BT-78

Fatal

BT-1, BT-12, BT-13, BT-14,
BT-15, BT-16, BT-17,
BT-18a, BT-25, BT-122
BT-37, BT-52, BT-66, BT-77,
BT-160
BT-19, BT-36, BT-162,
BT-41, BT-42, BT-43, BT-51,
BT-163, BT-56, BT-57,
BT-58, BT-65, BT-164,
BT-76, BT-165, BT-82,
BT-97, BT-104, BT-120,
BT-123, BT-133, BT-139,
BT-144, BT-153, BT-161

Fatal

BT-83

Fatal

BT-35, BT-50, BT-64, BT-75

Fatal

BT-27, BT-28, BT-44, BT-45,
BT-59, BT-62, BT-70, BT-85,
BT-88, BT-124, BT-125c,
BT-154

Fatal

The allowed maximum number of
characters is 300.
BR-RO-L1000 Elementul nu trebuie să depășească 1.000 de caractere. The allowed maximum number of
characters is 1.000.
BR-RO-Z2
Numărul maxim permis de zecimale este 2.
The allowed maximum number of
decimals is 2.

BT-20, BT-22, BT-127

Fatal

BT-33

Fatal

BT-92, BT-93, BT-99,
BT-100, BT-106, BT-107,
BT-108, BT-109, BT-110,
BT-111, BT-112, BT-113,
BT-114, BT-115, BT-116,
BT-117, BT-131, BT-136,
BT-137, BT-141, BT-142

Fatal

BR-RO-010

Elementul trebuie să includă cel puțin o cifră (0—9).

BT-1

Fatal

BR-RO-020

„Cod tip factură” (BT-3) trebuie să fie unul dintre
următoarele coduri din lista de coduri UNTDID 1001:
380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură
corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură —
informații în scopuri contabile).
Dacă „Codul monedei facturii” (BT-5) este altul decât
„RON”, atunci elementul „Codul monedei de
contabilizare a TVA” (BT-6) trebuie să fie „RON”.

The element should include at
least one digit.
The “Invoice type code” (BT-3)
should be one of 380, 389, 384,
381, 751.

BT-3

Fatal

If the “Invoice Currency Code”
(BT-5) is other than “RON”,
then the element “VAT Accounting
Currency Code” (BT-6) must be
“RON”.

BT-6

Fatal

BR-RO-030

The allowed maximum number of
occurences is 20.
The allowed maximum number of
occurences is 50.
The allowed maximum number of
occurences is 500.
The allowed maximum number of
occurences is 999.
The allowed maximum number of
characters is 20.
The allowed maximum number of
characters is 30.

ID-ul elementului
de informație/grupului
de elemente de informație
(SR EN 16931-1)

The allowed maximum number of
characters is 50.
The allowed maximum number of
characters is 100.

The allowed maximum number of
characters is 140.
The allowed maximum number of
characters is 150.
The allowed maximum number of
characters is 200.

Fatal
Fatal
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Regula
(RO)

Rule
(ENG)

ID-ul elementului
de informație/grupului
de elemente de informație
(SR EN 16931-1)

Rezultatul
validării în caz
de nerespectare
(Fatal/Warning)

BR-RO-040

Pentru „Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea
adăugată” (BT-8) sunt acceptate codurile din lista de
coduri UNTDID 2005: 3 (Data emiterii facturii),
35 (Data reală a livrării), 432 (Suma plătită în acea zi).

The “Value added tax point date
code” (BT-8) should be one of 3,
35, 432.

BT-8

BR-RO-050

Codul de angajament, atribuit de un cumpărător
autoritate sau entitate contractantă, este recomandat să
fie completat în „Referința Cumpărătorului” (BT-10) de
către vânzător, în măsura în care acesta este cunoscut.

An invoice shall have a “Buyer
reference” (BT-10) if the buyer is a
contracting authority or a
contracting entity.

BT-10

BR-RO-060

În „Comentariu în factură” (BT-22) se trec orice mențiuni
obligatoriu a fi înscrise în facturi potrivit legislației în
vigoare, necuprinse în altă parte, inclusiv referitoare la
cumpărător și/sau la factură în ansamblu, ca de
exemplu: „trimitere la un document de plată”;
„TVA la încasare”; „Regim special pentru agricultori...”;
„Codul de acciză al cumpărătorului.” etc. În cadrul
unui comentariu pot fi inserate mai multe mențiuni.
Fiecare mențiune este recomandat să fie separată de o
alta printr-un separator „#”.

The “Invoice note” (BT-22) shall
BT-22
contain any information required by
the Romanian legislation, if not
included by another rule.
Several mentions can be inserted
in an invoice note. Each mention is
recommended to be separated
from another by a “#” separator.

BR-RO-065

„Identificatorul de înregistrare fiscală a vânzătorului”
(BT-32) și/sau „Identificatorul de TVA al vânzătorului”
(BT-31) și/sau „Identificatorul de TVA al reprezentantului
fiscal al vânzătorului” (BT-63) trebuie să fie înscris.

The “Seller tax registration
identifier” (BT-32) and/or the
“Seller VAT identifier (BT-31)”
and/or the “Seller tax
representative VAT identifier”
(BT-63) shall be present.

BR-RO-070

În „Informații juridice suplimentare despre Vânzător”
(BT-33) se trec orice mențiuni obligatoriu a fi înscrise
în facturi potrivit legislației în vigoare, necuprinse în altă
parte, ca de exemplu: „Capital social: ...”, „Capital
subscris vărsat: ...”, „Societate administrată în sistem
dualist”; „Cod acciză vânzător: ...”; „Număr autorizație
antrepozit de TVA: ...” etc. Fiecare mențiune este
recomandat să fie separată de o alta printr-un
separator „#”.

The “Seller additional legal
BT-33
information” (BT-33) shall contain
any information required by the
Romanian legislation, if not
included by another rule.
Several mentions can be inserted.
Each mention is recommended to
be separated from another by a “#”
separator.

BR-RO-080

Adresa poștală trebuie furnizată.

Postal address line 1 is mandatory. BT-35, BT-50

Fatal

BR-RO-090

Localitatea trebuie furnizată.

Postal address city is mandatory.

BT-37, BT-52

Fatal

BR-RO-100

Dacă țara vânzătorului este România, iar în
subdiviziunea țării este trecut codul „B” (corespunzător
municipiului București), atunci în acest câmp trebuie
trecută una dintre valorile „Sector 1”, „Sector 2”,
„Sector 3”, „Sector 4”, „Sector 5” sau „Sector 6”, după
caz.

“Postal address city” (BT-37,
BT-37, BT-52
BT-52) shall take one of the values
“Sector 1”, “Sector 2”, “Sector 3”,
“Sector 4”, “Sector 5” or “Sector 6”
if “Seller country subdivision”
(BT-39) is “B”.

Fatal

BR-RO-110

Dacă țara vânzătorului este România, iar dacă codul
“Seller country subdivision” (BT-39) BT-39
țării = RO, subdiviziunea țării trebuie furnizată sub forma should be the abbreviation code of
prevăzută în standardul ISO 3166-2:RO.
Romanian counties, composed of
two letters except for Bucharest,
for which B shall be used.

Fatal

BR-RO-120

„Identificatorul de înregistrare legală a cumpărătorului”
(BT-47a) și/sau „Identificatorul de TVA al
cumpărătorului” (BT-48) vor fi completate. Pentru
cumpărătorii români identificatorul de înregistrare fiscală
(codul de înregistrare fiscală) va fi folosit ca identificator
de înregistrare legală.

The “Buyer legal registration
BT-47 a, BT-48
identifier” (BT-47a) and/or the
“Buyer VAT identifier” (BT-48) shall
be present. For Romanian buyers
the unique identification code will
be used as legal registration
identifier.

Fatal

BR-RO-130

În cazul unei facturi de executare silită, numele
organului de executare va fi furnizat în „Numele
Beneficiarului” (BT-59), iar identificatorul legal de
înregistrare al organului de executare va fi furnizat în
„Identificatorul înregistrării legale a beneficiarului”
(BT-61a).

In case of an enforcement invoice,
the name of the enforcement body
shall be supplied in “Payee name”
(BT-59) and the legal registration
identifier of the enforcement body
shall be supplied in “Payee legal
registration identifier” (BT-61).

BT-31, BT-32, BT-63

BT-59, BT-61a

Fatal

Fatal
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Cod
regulă

BR-RO-140

BR-RO-150

BR-RO-160

BR-RO-170

BR-RO-180
BR-RO-200

BR-RO-210

BR-RO-230
BR-RO-240

BR-RO-250

BR-RO-260

BR-RO-270

Regula
(RO)

Rule
(ENG)

Dacă „Vânzătorul” (BG-4) are un „Reprezentant fiscal al “Tax representative address line 1”
vânzătorului” (BG-11), trebuie furnizată „Adresa
BT-64 must be provided, if the
reprezentantului fiscal — linia 1” (BT-64)
“Seller” (BG-4) has a “Seller tax
representative party” (BG-11).
Dacă „Vânzătorul” (BG-4) are un „Reprezentant fiscal al “Tax representative city” (BT-66)
vânzătorului” (BG-11), „Localitatea reprezentantului
must be provided, if the “Seller”
fiscal” (BT-66) trebuie furnizată.
(BG-4) has a “Seller tax
representative party” (BG-11).
Dacă „Vânzătorul” (BG-4) are un „Reprezentant fiscal al “Tax representative city” (BT-66)
vânzătorului” (BG-11) și dacă în subdiviziunea țării este shall take one of the values
trecut codul „B” (corespunzător municipiului București), “Sector 1”, “Sector 2”, “Sector 3”,
atunci în „Localitatea reprezentantului fiscal” (BT-66)
“Sector 4”, “Sector 5” or “Sector 6”
trebuie trecută una dintre valorile „Sector 1”, „Sector 2”, if “Tax representative country
„Sector 3”, „Sector 4”, „Sector 5” sau „Sector 6”, după caz. subdivision” (BT-68) is “B”.
Dacă „Vânzătorul” (BG-4) are un „Reprezentant fiscal al “Tax representative country
vânzătorului” (BG-11) și dacă codul țării = RO,
subdivision” (BT-68) should be the
subdiviziunea țării (BT-68) trebuie furnizată sub forma
abbreviation code of Romanian
prevăzută în ISO 3166-2:RO.
counties, composed of two letters
except for Bucharest, for which B
shall be used (ISO 3166-2:RO).
Dacă „Adresa de livrare” (BG-15) există, trebuie
The “Deliver to address” (BG-15)
furnizată „Adresa de livrare — linia 1” (BT-75).
should include “Deliver to address
line 1” (BT-75).
Dacă „Adresa de livrare” (BG-15) există, localitatea
The “Deliver to address” (BG-15)
trebuie furnizată, iar dacă în „Subdiviziunea țării de livrare” should include “Deliver to city”
(BT-79) este trecut codul „B” (corespunzător municipiului (BT-79), which shall take one of
București), atunci în acest câmp trebuie trecută una dintre the values “Sector 1”, “Sector 2”,
valorile „Sector 1”, „Sector 2”, „Sector 3”, „Sector 4”,
“Sector 3”, “Sector 4”, “Sector 5” or
„Sector 5” sau „Sector 6”, după caz.
“Sector 6” if “Deliver to country
subdivision” (BT-79) is “B”.
„Adresa de livrare” (BG-15) trebuie să includă
The “Deliver to address” (BG-15)
„Subdiviziunea țării de livrare” (BT-79). Dacă codul țării = should include “Deliver to country
RO, atunci aceasta trebuie furnizată sub forma
subdivision” (BT-79), which should be
prevăzută în standardul ISO 3166-2:RO.
the abbreviation code of Romanian
counties, composed of two letters
except for Bucharest, for which B
shall be used (ISO 3166-2:RO).
Suma dimensiunilor tuturor fișierelor atașate nu trebuie The total size of the attached files
să depășească 3 MB.
cannot exceed 3 Mb for an invoice.
Pentru cumpărător autoritate sau entitate contractantă, If the buyer is a contracting
este recomandat să fie completat în acest câmp codul
authority or a contracting entity, it is
CPV.
recommended that the CPV code
be completed in this field.
Pentru cumpărător autoritate sau entitate contractantă, If the buyer is a contracting
este recomandat să fie completat în acest câmp codul
authority or a contracting entity, it is
„STI” (codul schemei de identificare corespunzătoare
recommended that the value “STI”
CPV în UNTDID 7143).
be completed in this field (the code
for CPV — Common Procurement
Vocabulary — in UNTDID 7143).
Vor fi trecute în rândul BT-127 orice mențiuni obligatoriu “Invoice line note” (BT-127) will
a fi înscrise în facturi potrivit legislației în vigoare,
include any information required by
necuprinse în altă parte, caracteristice liniei facturii, ca the Romanian law if this
de exemplu: „prețul maxim al pachetului de țigări...” etc. information is not already given in
Pot fi inserate mai multe mențiuni. Fiecare mențiune
another element. Several mentions
poate fi separată de o alta printr-un separator „#”.
can be inserted. Each mention is
recommended to be separated
from another by a “#” separator.
În cazul în care cumpărătorul este autoritate sau entitate “Payment account name” (BT-85)
contractantă, în conformitate cu prevederile Ordinului
shall be present if the buyer is a
ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru
Romanian contracting authority or
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
a contracting entity.
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor
publice, precum și organizarea, evidența și raportarea
angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și
completările ulterioare, „Numele furnizorului de servicii
de plată”, corespunzător IBAN specificat la BT-84,
se înscrie la BT-85 (numele contului de plată).

ID-ul elementului
de informație/grupului
de elemente de informație
(SR EN 16931-1)
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Rezultatul
validării în caz
de nerespectare
(Fatal/Warning)

BT-64

Fatal

BT-66

Fatal

BT-66

Fatal

BT-68

Fatal

BT-75

Fatal

BT-77

Fatal

BT-79

Fatal

BT-125a

Fatal

BT-158a

BT-158b

BT-127

BT-85

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2021 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.310

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

8.

Colecția Legislația României

500

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

800

360

131

55
130
75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2021 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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