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hMARFA V8.DB – 

Opţiunea e-Facturare 
  

 
  Reglementări 
 

• OUG 120/04.10.21 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura 
electronică RO e-Factura și factura electronică în România … (MO 960/07.10.21), modificată şi aprobată de: 
▪ Legea 139/17.05.22 (MO 490/17.05.22) 

• Ordinul 1713/27.10.21 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” (MO 1040/0.11.21) 

• Ordin 1365/05.11.21 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 (MO 1065/08.11.21) 

• Ordin 1366/05.11.21 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 (MO 1065/08.11.21) 

• OUG 131/17.12.21 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor 
termene (MO 1201/17.12.21) 

• OUG 130/17.12.21 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative(MO 1202/18.12.21) 

• Ordinul 12/06.01.22 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B (MO 
27/10.01.22) 

• Ordinul 1090/09.06.22 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate 
juridică (MO 585/16.06.22) 

 

 

Upgradeul conţine soluţii pentru generarea şi transmiterea/descărcarea e-Facturilor trimise/primite 
în situaţiile obligatorii sau opţionale de la 1 iulie 2022. 
 
Soluţia e-Factura HAMOR Soft este bogată în variante de lucru, este configurabilă. Poate fi 
utilizată atât în firmele mici, cât şi în cele mai mari cu evidenţă mai complexă, care doresc 
personalizare.  
 
A. Facturi trimise: 
 

• soluţii de generare XML pentru fiecare tip de factură din cele comerciale cu posibilităţi de 
personalizare 

• încărcarea şi descărcarea în/din SPV prin 3 metode: 
  1. Manual - necesită prezenţa semnăturii digitale 

             2. Automatizat prin hMET/Oauth2 - necesită generare token de acces (un cod) pe baza 
                 semnăturii digitale  
             3. Automatizat cu aplicaţia TDec produsă de Volt SRL (www.tdec.ro) 

• mod de lucru în testare pentru modele de facturi personalizate 

• identificarea facturilor care trebuie încărcate obligatoriu: 
o servicii turistice încasate cu voucher de vacanţă,  
o cumpărător entitate publică,  

http://www.tdec.ro/


o vânzare produse/mărfuri cu risc fiscal ridicat 
o vânzator şi cumpărător, amândoi înscrişi în  Registrul RO e-Factura.   

• posibilitate de ataşare factură listată în PDF 

• variate posibilităţi de configurare 

• nu conţine încarcarea mai multor facturi deodată (selectivă), va fi opţiune ulterioară 

• descărcarea fişierelor cu sigiliul ANAF este individuală sau grupată pe 1, 2,... 60 zile 

• afişare format XML lizibil (indentat) în Notepad, sau chiar cu highlight în Notepad++. 
 
B. Facturi primite  
 

• descărcarea şi vizualizarea facturilor primite prin SPV 

• despachetare în XML, despachetare ataşamente, generare PDF 

• afişare format XML lizibil (indentat) ) în Notepad, sau chiar cu highlight în Notepad++. 

• nu conţine procedură de import ca recepţie, va fi opţiune mai târziu 
 

Observaţii 
 

• upgradeul se aplică pe versiunea hMARFA V8.DA - Pregătire e-Facturare 

• este opţiune, nu se percepe tarif suplimentar pentru opţiunile reţea sau multisocietate 

• firmele de turism care au cumpărat deja opţiunea, vor trebui să procure numai upgradeul  
V8.DA şi opţiunea e-Factura se va actualiza şi cu facilităţile  enumerate mai sus  

• în facturile XML trimise se poate include şi PDF-ul care se transmite de regulă prin e-mail 
clienţilor. Ei vor putea descărca de pe site-ul HAMOR soft un program gratuit cu care vor 
putea tipări aceste PDF-uri din XML-ul descărcat. 

• pentru e-Transport vom livra o opţiune distinctă, după publicarea normelor necesare şi 
finalizarea de către autorităţi a procedurilor de transmitere automată. 

 
 


