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For the application of Emergency Ordinance no. 
120/2021 regarding the administration, 
functioning and implementation of the 
national system regarding the electronic 
invoice in Romania, a series of normative acts 
have been published, as follows: 

 În aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 120/2021 
privind administrarea, funcționarea și 
implementarea sistemului național privind 
factura electronică în România, au fost 
publicate o serie de acte normative, după cum 
urmează: 

 
 

Order no. 1713/2021 for the approval of the 
Procedure on the organization and registration 
in the Registry RO e-Invoice, as well as the 
model, content and instructions for completing 
the form (084) “Application for registration in 
the Register RO e-Invoice/cancellation of the 
application for registration in Registry RO e-
Invoice” was published in Official Gazette no. 
1040, from which we note the following:  

 În M.O. 1040 a fost publicat Ordinul nr. 1713/2021 
pentru aprobarea Procedurii privind 
organizarea și înscrierea în cadrul Registrului 
RO e-Factura, precum și a modelului, 
conținutului și instrucțiunilor de completare 
ale formularului (084) „Cerere privind 
înregistrarea în Registrul RO e-
Factura/renunțarea la cererea privind 
înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, din 
care reținem următoarele: 

 
 

 The taxable persons carrying out economic 
activity, which issue electronic invoices to other 
taxable persons (B2B), can opt for the use of the 
national electronic invoicing system RO e-

  Operatorii economici care desfășoară activitate 
economică și emit facturi electronice către alți 
operatori economici (B2B), pot opta pentru 
utilizarea sistemului național privind factura 
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Invoice. The use of this system is conditioned on 
the registration in the Registry RO e-Invoice of 
both taxable persons. 

electronică RO e-Factura. Utilizarea acestui 
sistem este condiționată de înregistrarea ambilor 
operatori economici în Registrul RO e-Factura. 

 The registration in the Registry RO e-Invoice is 
performed by submitting form (084) 
“Application for registration in the Registry RO 
e-Invoice/cancellation of the application for 
registration in the Registry RO e-Invoice”, this 
being valid starting with the 1st of the month 
following the transmission of the above 
application. 

  Înscrierea în Registrul RO e-Factura se 
efectuează prin transmiterea formularului (084) 
„Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-
Factura/renunțare la cererea privind 
înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, aceasta 
fiind validă începând cu data de 1 a lunii 
următoare transmiterii cererii de mai sus. 

 
 

Order no. 1365/2021 for the approval of the 
Procedure for the use and operation of the 
national system regarding the electronic 
invoice RO e-Invoice, as well as the receipt and 
download of the electronic invoice by the 
recipients of the electronic invoice issued in the 
B2G relation in the national system regarding 
the electronic invoice RO e-Invoice was 
published in Official Gazette no. 1065, of which 
we note the following: 

 În M.O. 1065 a fost publicat Ordinul nr. 1365/2021 
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, din care reținem 
următoarele: 

 
 

 The use of the RO e-Invoice IT system is 
conditioned by the registration of the taxable 
persons in the Virtual Private Space (VPS) in its 
own name or legal representative/designated 
representative or by empowered persons. 

  Utilizarea sistemului informatic RO e-Factura 
este condiționată de înregistrarea operatorilor 
economici în Spațiul Privat Virtual (SPV) în 
nume propriu sau reprezentant legal/desemnat 
ori prin împuternicit. Adițional, autoritățile și 
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Additionally, the contracting authorities and 
entities (B2G) have the obligation to register in 
the Registry of public entities, according to the 
specific provisions in force. 

entitățile contractante (B2G) au obligația de a fi 
înscrise în Registrul entităților publice, conform 
prevederilor specifice în vigoare. 

 Aspects regarding the issuance of the invoices 
are mentioned, as follows: 

  Se menționează aspecte privind emiterea 
facturilor electronice, astfel: 

 
 

 preparation and transmission of the 
electronic invoice - the issuer prepares the 
electronic invoice file in XML format and 
uses electronic identification means to access 
the VPS; following its transmission the RO e-
Invoice system automatically assigns an 
identification number;  

  pregătirea și transmiterea facturii electronice 
– emitentul pregătește fișierul facturii 
electronice în format XML și utilizează 
mijloace de identificare electronică pentru 
accesarea SPV; în urma transmiterii acesteia, 
sistemul RO e-Factura atribuie automat un 
număr de identificare; 

 
 

 check of the electronic invoice - consists of 
structure and syntax checks and validations, 
as well as semantic checks. If no errors are 
identified, the electronic signature of the 
Ministry of Finance certifying the receipt of 
the invoice in the RO e-Invoice system is 
applied. Otherwise, the issuer receives 
notification of the identified errors and the 
process is resumed; 

  verificarea facturii electronice – constă în 
verificări și validări privind structura și 
sintaxa, precum și verificări semantice. Dacă 
nu sunt identificate erori, se aplică 
semnătura electronică a Ministerului 
Finanțelor care atestă primirea facturii în 
sistemul RO e-Factura. În caz contrar, 
emitentul primește notificare privind erorile 
identificate, iar procesul este reluat; 

 
 

 receiving and downloading the electronic 
invoice - by means of electronic identification 
for accessing the VPS (B2B), respectively by 

  primirea și descărcarea facturii electronice - 
prin mijloace de identificare electronică 
pentru accesarea SPV (B2B), respectiv prin 
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accessing the Single Access Point on the 
website of the Ministry of Finance (B2G); 

accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-
ul Ministerului Finanțelor (B2G); 

 correction of the electronic invoice - is 
performed according to the provisions of art. 
330 of Law 227/2015 on the Fiscal Code. The 
corrected electronic invoice is sent within the 
same RO e-Invoice system; 

  corecția facturii electronice – se efectuează 
conform prevederilor art. 330 din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal. Factura 
electronică corectată se transmite în cadrul 
aceluiași sistem RO e-Factura; 

 
 

 the notification in order to download the 
electronic invoice - is made on the day 
following the publication of the files in the 
RO e-Invoice system, and the date of 
communication to the recipient is 
considered the date on which the electronic 
invoice is available for download. 

  notificarea în vederea descărcării facturii 
electronice – se efectuează în ziua următoare 
publicării fișierelor în sistemul RO e-Factura, 
iar data comunicării către destinatar se 
consideră data la care factura electronică este 
disponibilă pentru descărcare. 

 
 

Order no. 1366/2021 for the approval of the 
Technical Specifications and the use of the basic 
elements of the electronic invoice – RO_CIUS – 
and of the specific operational rules applicable 
at national level was published in Official 
Gazette no. 1065, based on which: 

 În M.O. 1065 a fost publicat Ordinul nr. 1366/2021 
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 căruia: 

 
 

 The electronic invoice issuer is provided with 
detailed guidelines and operational rules for the 
preparation of the electronic invoice.  

  Se oferă emitentului facturii electronice 
îndrumări detaliate și reguli operaționale pentru 
pregătirea facturii electronice. 

 
 

Order no. 1831/2021 for the approval of the 
Procedure regarding the exercise of the option 

 În M.O. 1096 a fost publicat Ordinul nr. 1831/2021 
pentru aprobarea Procedurii privind 
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to use, by non-resident taxable persons, the 
national system on electronic invoicing RO e-
Invoice, as well as the model, content and 
instructions for completing form (083) “Option 
regarding the use by non-resident taxable 
persons, of the national system regarding the 
electronic invoice RO e-Invoice” was published 
in Official Gazette no. 1096, from which we note 
the following:  

exercitarea opțiunii de utilizare, de către 
operatorii economici nerezidenți, a sistemului  
național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și 
instrucțiunilor de completare ale formularului 
(083) „Opțiune privind utilizarea de către 
operatorii economici nerezidenți, a sistemului 
național privind factura electronică RO e-
Factura”, din care reținem următoarele: 

 The non-resident taxable persons may opt for 
the application of the national system RO e-
Invoice for B2B and/or B2G business relations 
with contracting authorities/contracting 
entities. 

  Operatorii economici nerezidenți pot opta 
pentru aplicarea sistemului național RO e-
Factura pentru relații comerciale B2B și/sau B2G 
cu autorități contractante/entități contractante. 

 
 

 The registration in the Registry RO e-Invoice is 
performed by submitting form (083) “Option 
regarding the use by non-resident taxable 
persons of the national system on the electronic 
invoice RO e-Invoice”, this being valid starting 
with the 1st of the month following the 
submission request. 

  Înscrierea în Registrul RO e-Factura se 
efectuează prin transmiterea formularului (083) 
„Opțiune privind utilizarea de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului  național 
privind factura electronică RO e-Factura”, 
aceasta fiind validă începând cu data de 1 a lunii 
următoare depunerii solicitării. 
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