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Nota de clarificare privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscal la 

sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

 

Ca urmare a intalnirii de lucru ce a avut ca scop identificarea stadiului modificarii 

aparatelor de marcat electronice fiscale de catre distribuitori/producatori pentru a permite 

conectarea la sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si ca 

urmare a solicitarilor venite pe adresa de mail amef.support@mfinante.gov.ro, facem 

urmatoarele precizari: 

 

1. nrM 

1.1 Daca nu sunt date de transmis, AMEF mai incearca stabilirea conexiunii cu serverul la 

intervalul nrM? 

1.2 Pentru transmiterea datelor la intervalul nrM, atunci cand exista date de transmis, se 

stabileste un numar de incercari, sau implementeaza fiecare cate doreste? 

1.3 Care este momentul T0 de la care se contorizeaza nrM? 

1.4 Se poate decala intervalul nrM cu durata TIMEOUT ales de fiecare, sau se ignora durata / 

duratele Timeout? 

1.5 Daca tiparirea bonului si transmiterea fisierelor nu se pot efectua simultan, intarzierea 

(decalarea) transmiterii datelor datorata bonului în curs de tiparire in momentul in care se 

ajunge la „nrM” decaleaza toate intervalele urmatoare, sau doar primul interval nrM? 

Daca nu sunt date de transmis, atunci AMEF nu incearca stabilirea conexiunii cu serverul. 

Cele doua cazuri in care AMEF  incearca stabilirea conexiunii sunt: 
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-dupa generarea raportului Z 

-la intervalul de timp nrM in cazul in care exista date restante de transmis . 

Exemplu: 

Aparatul de marcat electronic fiscal incepe ziua fiscala 1, eventual emite bonuri. 

Se incheie ziua fiscala 1 si aparatul de marcat electronic genereaza raportul fiscal de 

inchidere zilnica, denumit in continuare raport Z. Dupa generarea raportului Z aparatul de 

marcat electronic fiscal are obligatia conectarii si transmiterii datelor (1 fisier xml ce 

contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale in cazul in care in cursul zilei fiscale s-au 

emis bonuri.). 

Daca transmiterea nu a reusit, atunci intervine evenimentul lipsa conexiune. Data de inceput 

a evenimentului este data la care s-au incercat si nu s-au reusit conectarea si transmiterea 

datelor. Aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si 

transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil 

(de ex. din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia 

stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi 

realizat cu succes). In cazul in care, spre exemplu, utilizatorul opreste aparatul de marcat 

electronic fiscal, a doua zi, la pornirea aparatului de marcat electronic fiscal, acesta are 

obligatia de a stabili conexiunea in vederea transmiterii datelor restante. In cazul in care nu 

se reuseste, atunci aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si 

transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil 

pe toata durata zilei fiscale, in paralel cu emiterea bonurilor fiscale (de ex din 30 minute in 

30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in 

vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes . Data 

sfarsitului evenimentului va fi data la care se reuseste transmiterea datelor restante. 

Evenimentul va fi inclus in fisierul xml generat ulterior datei de sfarsit ce va contine raportul 

Z si, dupa caz, bonurile fiscale emise. 

Exemplu contorizare nrM: 

nrM se considera a fi 30 minute 

La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un 

time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare 

fara succes fiind primit la 14:03. Atunci urmatoarea transmitere poate fi facuta la 14:30 sau 

14:33, in functie de algoritmul care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul 

de apeluri si de durata de timeout implementate de fiecare) 

Evenimentul are ca date obligatorii: dataI data inceput eveniment, dataF data sfarsit 

eveniment, nrB nr bonuri emise in timpul evenimentului. Avand in vedere faptul ca bonurile 

emise sunt transmise individual o data cu raportul Z , propunem ca valoarea acestui camp 

(nrB) sa nu fie verificata. 



Procedura de conectare și transmitere (in functie de numărul de apeluri și de durata de time-

out implementate în AMEF)  va fi specificată detaliat în documentația  tehnică de 

implementare pusă la dispoziția ICI București de către 

distribuitorul/importatorul/producătorul solicitant al unui AVIZ TEHNIC. 

2.Prioritate tiparire bon fata de transmitere date: 

Cand tiparirea bonului si transmiterea datelor la server nu se pot efectua simultan si se ajunge 

la nrM in timpul unui bon fiscal deschis, dupa inchiderea bonului deschis in timpul caruia s-a 

ajuns la „nrM”, va incepe automat transmiterea datelor. 

Daca operatorul incearca tiparirea unui bon pe perioada transmiterii datelor (incercarii 

transmiterii datelor), se considera corect ca AMEF sa acorde prioritate finalizarii conexiunii 

cu serverul, sau este neconformitate? 

Avand in vedere faptul ca prioritatea este emiterea si tiparirea unui bon fiscal fata de 

stabilirea conexiunii si transmiterea datelor restante, precum si diversitatea aparatelor de 

marcat electronice fiscale, trebuie sa se permita ca nrM sa se prelungeasca cu durata de 

emitere si tiparire a bonului fiscal, daca acestea intervin la terminarea numarului de minute 

nrM. 

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal are date restante de transmis. Intervalul nrM 

este setat la 30 minute. Daca cele 30 minute se implinesc in timpul emiterii sau tiparirii unui 

bon fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale ce nu suporta desfasurarea mai 

multor activitati in paralel, trebuie sa se permita prelungirea intervalului de timp de 30 

minute cu durata tiparirii si emiterii bonului fiscal.  

3. Daca dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat in profil 1 la dataP, sau la data 

01.08.2020 ora 00:00 (adica dupa dataP)? 

dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul 

dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00. 

4.Ce trebuie jurnalizat in sectiunea evenimente pentru eveniment de tip 2:  

- lipsa conexiunii la internet? sau  

- imposibilitatea stabilirii conexiunii cu serverul (esuarea transmiterii datelor la server)? 

Se jurnalizeaza imposibilitatea stabilirii conexiunii cu server-ul. 

5. In sectiunea eveniment tip 2, ce reprezinta dataI si dataF?  

- dataI reprezinta data si ora la care s-a primit eroare de transmitere date la server pentru 

prima incercare de transmitere date? sau este alta interpretare?  

- data F reprezinta data si ora la care s-a / s-au transmis cu succes TOATE datele (ne 

transmise inca)?  



- daca sunt mai multe fisiere XML (mai multe rapoarte Z) care nu au fost transmise si, dupa 

mai multe incercari – exista deja dataI – se transmit o parte din fisiere, dar mai ramane cel 

putin un Z pentru care se primeste eroare de transmitere, se poate inchide sectiunea 

eveniment cu dataF, sau se asteapta transmiterea tuturor datelor netransmise inca?  

Exemplu dataI: 

nrM se considera a fi 30 minute 

La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un 

time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare 

fara succes fiind primit la 14:03. Atunci dataI este 14:01 sau 14:03, in functie de algoritmul 

care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul de apeluri si de durata de 

timeout implementate de fiecare). 

dataF reprezinta data si ora la care s-au transmis cu succes toate datele restante. 

Evenimentul se finalizeaza in momentul in care au fost transmise toate datele (toate 

rapoartele Z). 

6. Valoarea nrB poate fi 0 si pentru tip eveniment 2 (intrerupere conexiune internet)?  

 

Campul nrB este obligatoriu in cadrul xml-ului, dar valoarea acestuia nu se verifica de ICI, 

respectiv ANAF. 

7. Se pot afisa / tipari mesaje in urma transmiterii fisierelor catre server ANAF, care sa 

informeze operatorul despre rezultatul transmiterii datelor?  

 

Aceste mesaje  tin de functionalitatile aparatului de marcat electronic fiscal. Acestea nu 

trebuie sa afecteze functionalitatile obligatorii ale aparatului si nu trebuie sa 

simuleze/includa functii interzise. 

 

8. La trecerea in profil 1, daca sunt indeplinite conditiile pentru transmiterea datelor 

online, datele se pot transmite si OFF Line (A4200)?  

 

Daca aparatul de marcat functioneaza in profil 0, atunci datele se transmit offline ( prin 

intermediul A4200). 

Daca aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza in profil 1 atunci acesta are obligatia 

stabilirii conexiunii si transmiterii datelor. Se permite ca fisierele sa fie exportate pe un 

mediu de stocare extern si sa fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operatiuni nu 

trebuie sa afecteze sau sa intervina in indeplinirea obligatiei aparatului de a transmite datele 

online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM. 

  
9. Se pot transmite pe server fisierele XML de mai multe ori? 
 

Daca aparatul de marcat functioneaza in profil 0, atunci datele se transmit offline ( prin 

intermediul A4200). 

Daca aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza in profil 1 atunci acesta are obligatia 

stabilirii conexiunii si transmiterii datelor. Se permite ca fisierele sa fie exportate pe un 

mediu de stocare extern si sa fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operatiuni nu 



trebuie sa afecteze sau sa intervina in indeplinirea obligatiei aparatului de a transmite datele 

online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM. 

 

10. La trecerea din profil 0 in profil 1 (dupa ce AMEF a mai fost in profil 1), fisierele 

generate in perioada de functionare in profil 0 se pot transmite si online, automat?  

 

Daca aparatul de marcat functioneaza in profil 0, atunci datele se transmit offline ( prin 

intermediul A4200). 

Daca aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza in profil 1 atunci acesta are obligatia 

stabilirii conexiunii si transmiterii datelor. Se permite ca fisierele sa fie exportate pe un 

mediu de stocare extern si sa fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operatiuni nu 

trebuie sa afecteze sau sa intervina in indeplinirea obligatiei aparatului de a transmite datele 

online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM. 

 

11. Daca ECR este in profil „1” este permisa salvarea pe mediu extern ( export offline ) 

a fisierelor p7b ? Permisiunea este conditionata de insuccesul unei transmisii on-line sau 

se accepta salvarea off-line in orice situatie/stare ?  

 

Daca aparatul de marcat functioneaza in profil 0, atunci datele se transmit offline ( prin 

intermediul A4200). 

Daca aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza in profil 1 atunci acesta are obligatia 

stabilirii conexiunii si transmiterii datelor. Se permite ca fisierele sa fie exportate pe un 

mediu de stocare extern si sa fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operatiuni nu 

trebuie sa afecteze sau sa intervina in indeplinirea obligatiei aparatului de a transmite datele 

online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM. 

 

12. Care este procedura de conectare AMEF la serverul real?  

1. se descarca certificatul ANAF si se importa in AMEF prin procedura de service?  

2. se descarca mesajul profil si se importa in AMEF?  

3. La importul in AMEF a mesajelor semnate cu certificatul ANAF, trebuie verificata 

integritatea semnaturii?  

4. procedura de semnare a mesajelor realizata cu certificatul ANAF este aceeasi cu procedura 

de semnare a mesajelor generate de AMEF pentru A4200?  

Importul certificatului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in aparatul de marcat 

electronic fiscal se face initial, ca pas distinct, anterior importului mesajului xml de trecere 

din profilul 0 in profilul 1. Aparatul de marcat verifica fisierul de profil ca acesta sa fie 

semnat cu certificatul ANAF importat anterior. Dupa validarea semnaturii, aparatul de 

marcat electronic fiscal incepe sa functioneze in profilul 1 imediat dupa importul mesajului 

xml de trecere din profilul 0 in profilul 1. 

Trebuie sa se permita importul ulterior al unui nou certificat al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala in aparatul de marcat electronic fiscal (de exemplu la expirarea celui 

initial). 

Semnarea si, ulterior, validarea acesteia se fac conform standardului PKCS7 (cel folosit si la 

semnarea fisierelor XML de la A4200). 

13. Cand incepe o zi fiscala?  



- la emiterea primului document in modul de INREGISTRARE dupa raportul fiscal Z 

precedent (bon fiscal sau bon nefiscal pentru introducere sume in sertar)?  

 

În  scopul testării funcțiilor aparatelor de marcat electronice fiscale, prin zi fiscală se 

înțelege perioada de timp care începe de la emiterea primului bon fiscal, se închide cu un 

Raport Z și nu poate dura mai mult de 24 de ore. Conform HG 479/2003, Art. 34, lit l) 

emiterea bonului fiscal fără tipărirea raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la primul bon 

emis este o funcție interzisă. 

 

14. La importul mesajulul de trecere din profil 1 in profil 0, generat conform OPANAF 

146.2018 Anexa 2 sectiunile II.10, AMEF trebuie sa interpreteze doar atributele: tipP = 

0; si data de activare profil 0?  

Adica atributele nrZ = 1 si nrM = 1 se ignora?  

Daca mesajul de trecere din profil 1 in profil 0 contine valori ale parametrilor rapZ, nrM, 

url, modificarea (actualizarea) acestora in aparatul de marcat nu se verifica de catre ICI. 

Trecerea din profilul 1 in profilul 0 se face imediat dupa importul fisierului xml de profil. 

15. Ar fi util sa avem sintaxa mesajelor noi (Schema XSD) pentru profile, sa nu mai 

avem surprize.  

 

Documentatia si clarificarile se vor publica în cadrul sectiunii Aplicații în curs de dezvoltare 

de pe portalul ANAF in data de 23.07.2020. 

16. Dorim sa implementam in AMEF o operatiune de service, disponibila in meniul de 

SERVICE la care trebuie sa aiba acces doar tehnicianul de autorizat, pentru a seta 

(programa) numarului raportului fiscal Z de la care AMEF va transmite datele online.  

Acesta numar poate fi setat in intervalul 1 – ultimul raport Z emis + 1 (adica numarul 

raportului fiscal Z care urmeaza sa fie emis)  

Va rog sa ne comunicati daca este acceptata aceasta operatiune de service.  

Deoarece nu exista o perioada de testare in regim de lucru real, asa cum s-a intamplat si la 

transmiterea declaratiei A4200, este posibil sa apara diferite erori datorate situatiilor speciale 

extreme (acumulator descarcat, intrerupere tensiune in momentul transmiterii, ...). La 

repetarea exportului fisierelor XML in conditii de lucru normale s-a constatat ca erorile s-au 

eliminat.  
Nu se pot modifica datele fiscale memorate in AMEF!  

Obligativitatea aparatului de marcat electronic fiscal de conectare si transmitere a datelor 

este stabilita exclusiv  de parametrii rapZ, nrM continuti de  mesajul xml importat ca urmare 

a trecerii din profil 0 in profil 1. 

 
Trecerea din profilul 0  in profilul 1 se face imediat dupa importul fisierului xml de profil. 

17. In mesajele pentru profile, serverul final va scrie adresa URL cu https ... sau asa 

cum este acum pe serverul de test http fara „s”.  

In mod normal, la importul mesajului trebuie preluate informatiile asa cum sunt, fara sa fie 

modificate.  

Pe parcursul testelor utilizand serverul de test, inainte de descarcarea mesajului modific 

adresa url din http in https. Mai exista varianta sa ignor si sa trimit in casa mereu https. Cum 

este corect?  
Serverul final va scrie https la adresele URL?  



Comunicarea cu serverul de productie se va face prin https.  

18. Care este procedura de semnare cu certificatul digital ANAF a mesajelor pentru 

profile?  

Cum se verifica semnatura din P7b-ul de schimbare profil?  

Semnarea si, ulterior, validarea acesteia se fac conform standardului PKCS7 (cel folosit si la 

semnarea fisierelor XML de la A4200). 

 

 

 

 

 


