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hMARFA V8.DC – 

Opţiunea e-Transport 
  Reglementări 
 

• OUG 41/08.04.22 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri 
cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din OUG 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare … (MO 356/11.04.22) 

• Ordinul 802/29.04.22 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul 
monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (MO 430/03.05.22) 

• Ordinul 1190/4625/30.06.22 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național 
privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (MO 656/30.06.22) 

• OUG 106/30.06.22 ... pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru 
instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-
Transport ... (MO 657/30.06.22) 

 
De la 1 iulie 2022, firmele care comercializează produse cu risc fiscal ridicat prevăzute de Ordinul 802/22 
sunt obligate să solicite un cod UIT prin SPV pentru transportul acestora pe rute interne. 
 
Pentru solicitare, trebuie transmisă o Notificare în format XML cu date privind mărfurile transportate, 
beneficiar, transportator şi mijloc de transport, loc încărcare/descărcare etc.  
 
Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul Ro e-Transport: 

o au o masă maximă autorizată de minim cu 3,5 tone, 
o încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare 

totală mai mare de 10.000 lei. 
 
Upgradeul conţine soluţia pentru generarea şi transmiterea/descărcarea documentelor în sistemul RO e-
Transport. OUG 106/22 a amânat aplicarea amenzilor până la data de 1 octombrie. 
 
Principalele faze: 
 

• la validarea facturilor, avizelor se calculează masa brută şi valoarea bunurilor cu risc fiscal ridicat 
(BRFR), precum şi a altor poziţii din acelaşi document 

• documentele de transport  sunt marcate cu câte un cod, trebuie solicitat cod UIT dacă: 
o conţin şi produse cu risc fiscal ridicat  
o greutatea brută a acestora depăşeşte 500 kg sau valoarea totală este mai mare de 10.000 lei 

• completarea datelor specific transportului şi generarea Notificării către ANAF în format XML şi 
încărcarea acestuia în SPV 

• descărcare ZIP semnat şi Raspuns care conţine şi codul UIT alocat din SPV prin 3 metode: 
 1. Automatizat prin hMET/Oauth2 - necesită generare token de acces (un cod) pe baza 

                semnăturii digitale 
            2. Manual - necesită prezenţa semnăturii digitale 
            3. Automatizat cu aplicaţia TDec produsă de Volt SRL (www.tdec.ro) 

• codul UIT se va tipări pe documentul de transport 

• pentru AIC, import operaţiile se pot efectua şi în Recepţii/intrări. 

• mod de lucru în regim de testare 

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

• upgradeul se aplică pe versiunea hMARFA V8.DB2  

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

http://www.tdec.ro/

