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Selectie prevederi din HG nr. 479/2003 Republicată, privind aprobarea Normelor 

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

obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

 
 

 CAPITOLUL II 
    Aparatele de marcat electronice fiscale 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Configuraţia aparatelor de marcat electronice fiscale 
 
    ART. 17 
c) case de marcat electronice computerizate corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) 
din ordonanţa de urgenţă. Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de 
calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce conţine un modul fiscal cu 
hardware şi program de control proprii, care se interfaţează cu programul de aplicaţie 
al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set 
limitat de comenzi de interfaţare adecvat acestei categorii de aplicaţii. Eventuala comunicare 
pentru integrarea într-o reţea este controlată de programul de aplicaţie în limitele acceptabile 
pentru această clasă de aplicaţii 
 
d) aparate sau terminale cu funcţii de case de marcat electronice corespunzătoare 
prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. Aceste aparate sau terminale sunt 
dispozitive identificabile ca structură şi program de aplicaţie, care includ o placă fiscală ce 
conţine un modul fiscal, controlat de un program de control. Interfaţarea aplicaţiei cu modulul 
fiscal conferă acestora şi funcţii de casă de marcat, în afara altor funcţii specifice; 
 
e) imprimante fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de 
urgenţă. Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, controlat de 
un program de control memorie fiscală şi periferice controlabile de către acesta; nu au 
program de aplicaţie propriu şi se interfaţează cu un sistem de calcul de tip calculator, terminal 
pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare - POS, sau cu un dispozitiv de tip 
telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea, ce dispun de un program de aplicaţie 
dedicat şi identificabil. Interfaţarea se poate realiza prin cablu serial, magistrală serială 
universală-USB, reţea, precum şi reţea fără fir - Wi-Fi sau bluetooth; 
 
f) case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanţa de 
urgenţă. Aceste case de marcat au un hardware dedicat ce integrează un modul fiscal 
controlat de un program de control şi, respectiv, un program de aplicaţie care asigură 
un set fix de funcţii de operare şi permite lucrul cu o bază de date proprie şi una sau 
mai multe interfeţe pentru comunicaţie sau salvare externă. Opţional interfeţele pot 
asigura şi cooperarea cu un program de aplicaţie extern care să permită programarea, citirea 
bazei de date interne, precum şi emiterea de documente fiscale. Securitatea comunicării şi 
continuitatea înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de 
control. 
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  ART. 18 
 
5) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG 28/1999 trebuie 
să lucreze autonom indiferent de utilizarea programului de aplicaţie extern. 
 
 
  ART. 22 
    Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
    A. să conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de 
interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia 
controlează: 
a) o memorie fiscală unic inscriptibilă tip (E)PROM sau tip OTP; 
g) o interfaţă care să permită ataşarea unui dispozitiv de salvare externă, în cazul aparatelor 
de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; 
 
 
 
  ART. 25 
 (2^1) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de 
urgenţă, modulul fiscal pe lângă funcţiile prevăzute la alin. (2) controlează şi corectitudinea 
memorării datelor în jurnalul electronic, precum şi fluxul de date din dispozitivul de salvare 
externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem 
informatic. 
 
 ART. 27 

Datele de sinteză stocate în memoria fiscală sunt inviolabile şi se păstrează pe 
timp nelimitat. Funcţionarea modulului fiscal este asigurată de programul de control al 
aparatului, care este localizat în memoria fixă din acest modul. Acest program asigură 
şi funcţiile de autodiagnoză. 

 
 

ART. 32 
    (1) Când casa de marcat electronică fiscală are posibilitatea de cuplare la calculator, 
interfaţa, prin setul său de comenzi, poate modifica, completa şi citi baza de date internă a 
aparatului şi poate emite documente fiscale, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe: 
    a) să nu permită scrierea sau ştergerea memoriei operaţionale a modulului fiscal; 
    b) să blocheze comunicaţia ca urmare a erorilor semnalate de modulul fiscal; 
    c) să permită trecerea în regim izolat în vederea anulării condiţiilor de eroare şi a 
finalizării corecte a comenzilor. 
#M3 

(2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie îndeplinite şi de aparatele de marcat 
electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. b) şi f) care folosesc un program de aplicaţie extern. 
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  ART. 33 
    Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure, prin comenzi de la tastatură, 
realizarea în mod cumulativ a minimum următoarelor funcţii: 
C. în regim de raportare: 
 
 
c) tipărirea şi memorarea pe un dispozitiv extern de fişiere electronice cu numele seriei fiscale 
şi extensia "MF", pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din 
ordonanţa de urgenţă, de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidenţierea fiecărei 
înregistrări din memoria fiscală şi de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor 
cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele 
fiscale periodice se menţionează sub antet data, ora şi minutul introducerii în exploatare, 
precum şi perioada de raportare; 

    d) tipărirea de rapoarte şi memorarea pe un dispozitiv extern a fişierelor electronice 
cu numele seriei fiscale şi extensia "JE" ce vor conţine date din conţinutul jurnalului electronic 
pentru perioada de raportare ce va fi menţionată sub antet pentru aparatele de marcat 
electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; 
 
 ART. 39 
    (1) Memoria fiscală este un dispozitiv tip memorie fixă unic inscriptibilă, care asigură 
arhivarea secvenţială a datelor cu caracter fiscal şi garantează protecţia acestora împotriva 
pierderii, modificărilor şi ştergerilor. 
 (2) Memoria fiscală face parte din modulul fiscal şi poate fi accesată numai prin intermediul 
programului de control propriu al acestuia. 
    (3) Fiecare locaţie de memorie poate fi accesată o singură dată pentru înscriere şi ori 
de câte ori este nevoie pentru citire. 
    (4) Cerinţele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea şi 
securitatea dublă. 
    (5) Memoria fiscală trebuie să asigure păstrarea nealterată a datelor pe perioada de 
utilizare şi minimum 10 ani după umplere. 

 
 

 


