
Hotararea Guvernului pentru aprobarea dezvoltarii si implementarii 
Sistemului National Electronic de Plata 

a Taxelor si Impozitelor  
 

În temeiul art. 108 din ConstitutiaRomaniei, republicată, i al art.15 lit.d), art.24ș  
alin.(2) iart. 25 alin.(1) din cartea I, titlul II din Legea 161/2003 ș privind unele 
măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în  exercitarea  demnităţilor 
publice,  a  funcţiilor  publice  şi  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările  completările ulterioare,ș
Guvernul Romaniei adopta prezenta  hotarare,Art. 1. -Se aproba dezvoltarea si 
implementarea Sistemului National Electronic de Plata a Taxelor si  Impozitelor, 
denumit ,,Ghiseul virtual de plă i”.ț

Art. 2.–Dezvoltarea si implementarea Sistemului National Electronic de Plata a 
Taxelor si Impozitelor se realizeaza de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii 
Informationale  impreuna  cu  Centrul  National  pentru  Managementul  Societatii 
Informationale, in colaborare cu Asociatia de Plati Electronice din Romania.

Art. 3. – Colaborarea dintre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 
si Asociatia de Plati Electronice din Romania se reglementeaza prin protocol de 
colaborare.

Art.  4.  –Autoritatile  administra ieiț  publice  centrale  si  locale  care  desfasoara 
activitati  de  incasare  a  taxelor  si  impozitelor  au  obligatia  sa  se  inroleze  in 
Sistemului  National  Electronic  de  Plata  a  Taxelor  si  Impozitelor  conform 
urmatorului calendar:

 Etapa 1: Inrolarea Municipiilor Resedinta de Judet si a Municipiilor/Oraselor 
cu populatie mai mare de 150.000 locuitori in termen de 7 luni de la 
aprobarea prezentului act normativ. 

 Etapa 2: Inrolarea Municipiilor si Oraselor cu populatie de pana la 150.000 
locuitori in termen de 6  luni de la termenului primei etape. 

 Etapa 3: Inrolarea comunelor si a autoritatilor administra iei ț publice 
nevizate de primele doua etape, in termen de 6 luni de la incheierea 
termenului celei de a doua etape. 

 

Art.5 - Autoritatile  administra iei  ț publice locale vizate in etapele 2 si 3 se pot 
inrola  oricand  in  sistem,  in  etape  superioare,  daca  resursele  de  operare  ale 
sistemlui permit acest lucru. 

Art.  6.  – Autoritatile  publice care fac  obiectul  prezentei  Hotrari  isi  selecteaza 
furnizorul  de  servicii  de  acceptare  de  plati  electroniceconform  legislatiei  in 
vigoare.

Art.  7.  -  Cheltuielile  privind  inrolarea,  interfatarea  si  incasarea  electronica  a 
platilor sunt suportate de catre autoritatile publice.
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Art. 8. – Ghiseul virtual de plă i este o platforma deschisa catre orice furnizor deț  
servicii de acceptare de plati electronice.

Art.  9.  –Inrolarea  autoritatilor  administra iei  publice  centrale  si  locale  careț  
desfasoara activitati de incasare a taxelorsi impozitelor este monitorizata de catre 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale impreuna cu Centrul National 
pentru  Managementul  Societatii  Informationale,  in  vederea  respectarii 
calendarului de inrolare.

Art.  10. –Procedura  de  inrolare  si  standardele  tehnice  de  interfatare  vor  fi 
elaborate de către Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale i Centrulș  
National pentru Managementul Societatii Infomationale in colaborare cu Asociatia 
de  Plati  Electronice din  Romania,  si  transmise catre  autoritatile  administra ieiț  
publice  vizate  in  termen  de  60  de  zile  de  la  aprobarea  prezentei  Hotarari. 
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