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ORDIN nr. 2545 din 21 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional 
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ORDIN nr. 2545 din 21 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi 
funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc 

fiscal ridicat RO e-Transport 

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor 
comunicat prin Adresa nr. 744.430 din 21.12.2022, 

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru 
instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi al art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile 
internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, cu modificările ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi preşedintele Autorităţii Vamale Române 
emit următorul ordin: 

Art. 1 

(1)Se aprobă Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2)Aplicaţia informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului 
naţional RO e-Transport, denumit Sistemul RO e-Transport, este disponibilă în sistemul 
informatic Spaţiul privat virtual, denumit în continuare SPV. 

(3)Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO e-Transport 
se supun prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere 
la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără 
personalitate juridică. 

(4)Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt 
cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, 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 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului. 

Art. 2 
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(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 1.190/4.625/2022 pentru 
aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea 
transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 656 din 30 iunie 2022. 

-****- 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

 

Lucian-Ovidiu Heiuş 

 

Preşedintele Autorităţii Vamale Române, 

 

Bogdan-Lari Mihei 

  

 

ANEXĂ: 

PROCEDURĂ de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor 
de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1264 din data de 29 decembrie 2022 
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