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Termene limita 

stabilite de Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 pentru modificarea şi completarea 

 OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza a.m.e.f. 

 

Data Activitatea  

30 iunie 2016 Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 

nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ai completarile 

ulterioare, se vor modifica in mod corespunzător pana la data de 30 iunie 

2016 

30 iunie 2016 Registrul National de evidenta a caselor de marcat se intocmeste la nivelul 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  

30 iunie 2016 Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat 

electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin comun al 

ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea 

informaţională 

31 iulie 2016 Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul 

tehnic favorabil se eliberează de către instituţia publică/instituţia de drept 

public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională. 

1octombrie 2016 Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat 

electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

1 ianuarie 2017 Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate 

distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu 

mai târziu de data de 1 ianuarie 2017 

1 ianuarie 2017 Se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale 

definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

1 aprilie 2017 Operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit 

dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la 

art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

1 iulie 2017 Operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit 

dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la 

art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

1 noiembrie 2017 Operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit 
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dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la 

art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

1 februarie 2018 Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la 

sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor 

fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală 

 

 


