
Hotărâre 
privind aprobarea dezvoltării şi implementării Sistemului 

Naţional Electronic de Plată Online A Taxelor şi Impozitelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 15 lit. d), 
art. 24 alin. (2) și art. 25 alin. (1) din cartea I, titlul II din Legea 161/2003 
privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în 
exercitarea  demnităţilor  publice,  a  funcţiilor  publice  şi  în 
mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi  sancţionarea  corupţiei,  cu 
modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.  1.  - Se  aprobă  dezvoltarea  şi  implementarea  Sistemului  Naţional 
Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor,  denumit “Ghişeul virtual 
de plăți”.

Art.  2. – Dezvoltarea şi  implementarea Sistemului  Naţional  Electronic de 
Plată  Online  a  Taxelor  şi  Impozitelor  se  realizează  de  către  Ministerul 
Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale  împreună  cu  Centrul  Naţional 
pentru Managementul Societăţii Informaţionale, în colaborare cu Asociaţia de 
Plăţi Electronice din România.

Art.  3.  –  Colaborarea  dintre  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii 
Informaţionale  şi  Asociaţia  de  Plăţi  Electronice  din  România  se 
reglementează prin protocol de colaborare.

Art. 4. – Autorităţile administrației publice centrale şi locale care desfăşoară 
activităţi de încasare  a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se înroleze în 
Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor conform 
următorului calendar:

- Etapa  1:  Înrolarea  Municipiilor  Reşedinţa  de  Judeţ  şi  a 
Municipiilor/Oraşelor  cu populaţie  mai  mare  de  150.000 locuitori  în 
termen de 7 luni de la aprobarea prezentului act normativ. 

- Etapa 2:  Înrolarea Municipiilor  şi  Oraşelor  cu populaţie de până la 
150.000 locuitori în termen de 6 luni de la finalizarea primei etape.

- Etapa 3: Înrolarea comunelor şi a autorităţilor  administrației publice 
nevizate de primele două etape, în termen de 6 luni de la încheierea 
celei de a două etape.

Art. 5. - Autorităţile administrației publice locale vizate în etapele 2 şi 3 se 
pot înrola oricând în sistem, în etape superioare, dacă resursele de operare 
ale sistemului permit acest lucru.



Art.  6.  – Autorităţile  publice  care  fac  obiectul  prezentei  Hotărâri  îşi 
selectează furnizorul  de servicii  de acceptare de plăţi  electronice conform 
legislaţiei în vigoare.

Art.  7.  -  Cheltuielile  operaţionale  privind  înrolarea  şi  interfaţarea  sunt 
suportate de către autorităţile publice.

Art. 8. –  Comisionul de încasare, ca urmare a efectuării plăţii electronice, 
poate fi suportat de către contribuabil, de către Autoritatea Publică sau în 
orice altă variantă agreată de către Autoritatea Publică la data înrolării.

Art.  9.  – Ghişeul  virtual  de  plăți  este  o  platformă  deschisă  către  orice 
furnizor de servicii de acceptare de plăţi electronice.

Art. 10. – Înrolarea autorităţilor administrației publice centrale şi locale care 
desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor este monitorizată de 
către  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale  împreună  cu 
Centrul Naţional pentru Managementul Societăţii Informaţionale, în vederea 
respectării calendarului de înrolare.

Art. 11. – Procedura de înrolare şi standardele tehnice de interfaţare vor fi 
elaborate de către  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale  și 
Centrul  Naţional  pentru  Managementul Societăţii  Informaţionale  în 
colaborare cu Asociaţia de Plăţi Electronice din România, şi transmise către 
autorităţile  administrației  publice  vizate  în  termen  de  30  de  zile  de  la 
aprobarea prezentei Hotărâri.
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