
Intrebare 

Cum mă pot înregistra fără să mă prezint la un ghișeu al ANAF? 

Răspuns 

Pentru aprobarea cererii de înregistrare fără deplasarea la ghișeu, se pot folosi informaţii pe care numai 

Ministerul Finanţelor Publice şi dumneavoastră le cunosc. Numerele de înregistrare ale deciziilor de 

impunere emise în 2013 sau 2014 şi comunicate prin poştă reprezintă o astfel de informaţie. Prin 

urmare, pentru aprobarea cererii de înregistrare fără deplasarea la ghișeu, se va opta pentru 

completarea în câmpul “Tip aprobare” a  opţiunii „Verificare număr de înregistrare decizie” şi în 

cîmpul „Număr decizie”, a acestuia. Mai jos este exemplificat locul în care găsiţi tipărită informaţia 

necesară: 

 

1) Numărul unei decizii de impunere imprimat în partea de sus a documentului- hârtie primit de la 

ANAF și precedat de textul ‚Nr.înregistrare‟ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

2) Numărul unei decizii referitoare la obligații de plată accesorii indicat în colțul stânga sus pe 

documentul hârtie primit de la ANAF și precedat de textul ‚Nr.‟  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Întrebare 

Dacă nu sunt din București sau Ilfov, nu mă pot înregistra?  

Răspuns 

Având în vedere  prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr. 1154 din 1 septembrie 

2014, privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, începand cu 15 decembrie 2014 

urmează să se acorde acces în Spaţiul Privat Virtual tuturor contribuabililor români si celor care au 

domiciliul fiscal pe teritoriul României.  

Întrebare 

Am pierdut decizia de impunere. De ce este nevoie să mă prezint la un ghișeu al ANAF? 

Răspuns 

Deplasarea la ghişeu este necesară pentru corecta identificare a persoanei. În scopul prevenirii furtului 

de identitate, dacă nu deţineţi o decizie primită prin poșta de la ANAF relativ recent, în anii 2013 sau 

2014, sau nu s-a emis pe numele dumneavoastră o decizie, pentru identificarea corectă a persoanei 

care solicită acces la SPV, este obligatorie prezentarea la ghișeu cu buletinul sau cartea de identitate şi 

cu numărul cererii de înregistrare. 

Întrebare 

Deja am certificat digital calificat, înregistrat la ANAF. Pot accesa SPV al persoanelor fizice? 

Răspuns 

Da,  puteţi accesa SPV  folosind certificatul digital calificat propriu,  înregistrat pe portalul ANAF 

conform instrucţiunilor de utilizare a serviciului. 

Întrebare 

Ce pot face pentru a elimina eroarea primită în browser? 

Răspuns 

Pentru acces la SPV de pe echipamentele cu sisteme de operare Microsoft Windows se recomandă 

folosirea navigatoarelor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome sau Mozilla Firefox, în ultima 

versiune. 

Întrebare 

SPV este accesibil şi de pe smartphone? Dar de pe tabletă? 

Răspuns 

Da, se poate folosi „smartphone” sau tabletă cu unul dintre sistemele de operare Google Android sau 

Apple iOS. Pentru acces la SPV de pe echipamentele mobile care folosesc sisteme de operare Android, 

funcţionează  navigatoarele Google Chrome, UCWeb UC Browser. Pentru acces de pe echipamentele 



mobile care folosesc sisteme de operare Apple iOS, funcţionează navigatoarele Apple Safari şi Google 

Chrome. 

Întrebare 

Am încercat să accesez SPV de pe smartphone şi tabletă şi primesc un mesaj de atenţionare de tipul  

„conexiunea nu este privată”. De ce? Ce pot face? 

Răspuns 

Site-urile Internet ale Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate folosesc pentru 

identificare certificate digitale emise de diverse Autorităţi de Certificare. De cele mai multe ori, aceste 

certificate nu sunt înscrise în lanţurile de încredere gestionate de către sistemele de operare sau 

navigatoarele Internet folosite de utilizatori, prin urmare navigatoarele pot genera atenţionări în mod 

specific. De accea, este necesar ca certificatele să fie cunoscute şi acceptate. Recomandăm înscrierea 

certificatelor folosite de  Ministerul Finanțelor Publice în navigator.  

Domeniul  *.anaf.ro foloseşte certificate emise de Autoritatea de Certificare Thawte SSL CA. Copia 

format .cer a a certificatului emis de Thawte SSL CA este disponibilă pentru verificare la adresa 

 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/thawthe_root.zip       

  Eroarea menţionată este specifică sistemului de operare Android, rădăcina  Autorităţii de Certificare 

Thawte SSL CA nefiind implicit cunoscută de acesta. Puteţi ignora eroarea şi continua cu accesarea 

portalului www.anaf.ro. 

Întrebare 

Am greșit seria actului de identitate. Cum pot corecta? 

Răspuns 

În cazul în care s-a greșit la completarea datelor, pentru a se înregistra în spațiul public virtual seria de 

buletin sau altă informație ce nu poate fi modificată în meniul „editare profil”, va trebui să se repete 

înregistrarea dupa 10 zile, folosind datele corecte şi alt nume de utilizator. Înregistrările nevalidate (in 

cazul când validarea se face la ghișeu ) sunt șterse automat după 10 zile. 

 

Întrebare 

Dacă am NIF, mă pot înregistra pentru acces la SPV? 

Răspuns 

Nu. În acest moment, pentru înregistrare, persoana fizică trebuie să aibă CNP valid. Pe viitor se are în 

vedere să se poată face înregistrarea și pe baza NIF-ului, cu pașaport sau alt act de identitate. 

 

Întrebare 

Dacă nu am telefon mobil sau numărul acestuia nu este din Romania, nu mă pot înregistra? 

Răspuns 

http://www.anaf.ro/


În acest moment înregistrarea nu se poate face dacă persoana fizica nu deține un număr de telefon 

mobil din România. În curind se are în vedere evitarea acestei constrîngeri și adăugarea de noi opțiuni. 

 

Întrebare 

Ce documente sunt disponibile în SPV? 

Răspuns 

În SPV sunt afişate informaţii despre obligaţii de plată, stabilite de unitatea fiscală sau de alte instituţii 

şi transmise la ANAF în vederea încasării în baza unor documente de tipul: 

 -Declaraţii fiscale / decizii de impunere pentru veniturile persoanelor fizice (venit din 

activităţi independente, din cedare folosinţă bunuri, din drepturi de proprietate intelectuală, 

venituri agricole, venituri din străinătate etc.), precum şi 1730790507 prin lege fondurilor de 

asigurări de sănătate, şomaj şi pensii,1730790507 decizii referitoare la obligaţiile de plată 

accesorii 

 -Amenzi transmise spre urmărire la unitatea fiscală  

 - alte categorii de obligaţii pentru care ANAF are competenţă de urmărire fiscală. 

 

În prezent, documentele disponibile în spaţiul privat virtual (SPV) sunt: 

a) Documente generate automat pentru comunicare prin SPV 

   - „Decizia de impunere anuală D250” emisă ca urmare a prelucrării unei declaraţii D200 

privind veniturile realizate în 2013, dacă ea a fost generată după data înregistrării 

contribuabilului în SPV 

b) Documente generate la cererea persoanei: 

  - “Situaţia contribuţiilor sociale declarate de angajatori în D112” care cuprinde informaţiile 

despre asigurările sociale declarate de angajatorii persoanei, lună de lună, începând cu ianuarie 

2011. 

- ”Situaţia obligaţiilor de plată” care cuprinde TOATE OBLIGAŢIILE de PLATĂ stabilite de 

Unitatea Fiscală sau stabilite de alte instituţii şi transmise ANAF în vederea încasării, existente 

în sistemul informatic al ANAF, în ultima zi a lunii anterioare celei în care s-a formulat cererea. 

Sunt incluse obligaţiile de plată înregistrate în documente (decizii) deja emise. De exemplu, 

dacă formulaţi o cerere de „Situaţie a obligaţiilor de plată‟ miercuri 24 septembrie, aceasta va 

cuprinde informaţii despre obligaţiile de plata principale înregistrate in sistemul informatic 

pana la data 31 august, precum si obligaţiile de plată accesorii pentru care s-au emis decizii 

pana la 31 august inclusiv. 

- „Nota de plată a obligaţiilor”, cuprinde documente dedicate plăţii directe la Trezoreria 

Statului. Sînt incluse TOATE OBLIGAŢIILE de PLATĂ (obligaţiile principale şi accesoriile), 

indiferent de termenul de plată, calculate la nivelul următoarei zile de vineri.  De exemplu, 

dacă formulaţi o cerere de „Nota de plată a obligaţiilor‟ duminică 21 septembrie 2014, aceasta 

va cuprinde obligaţiile de plată principale si accesoriile calculate până vineri 26 septembrie 

2014, inclusiv. 

 

 

 

Întrebare 

Este cuprins şi impozitul pe apartament? 

Răspuns 

ANAF nu are competența de urmărire a obligațiilor de plată, deci un apar în SPV: 



impozitul pe clădiri 

impozitul pe terenuri 

impozitul pe mijloace de transport 

alte impozite locale 

Colectarea acestora este în sarcina organelor fiscale locale din cadrul primăriilor. 

 

Întrebare 

Pot face plăţi prin SPV? 

Răspuns 

În prezent, prin SPV nu se pot face plăţi, dar informaţiile cuprinse în documentele puse la dispoziţie 

prin SPV, de exemplu „Nota de plată a obligaţiilor”, vă facilitează efectuarea plăţii : 

--prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o bancă din România,   

inclusiv serviciile de plată electronică oferite de aceasta; 

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice, 

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.; 

 

Dacă optaţi pentru plata în numerar la Trezoreria Statului folosiţi„Nota obligaţiilor de plată‟. Tipăriţi-o 

şi prezentaţi-o direct la ghişeul indicat al Trezorerie Statului, de luni până vineri, în cursul săptămânii 

în care a fost emisă.  

 

 

Întrebare 

Am cerut în aceeaşi zi ”Situația obligațiilor de plată” şi „Nota de plată a obligațiilor‟, De ce apar 

diferenţe? 

Răspuns 

„Situaţia obligaţiilor de plată” cuprinde toate obligaţiile de plată stabilite de unitatea fiscală sau 

stabilite de alte instituţii şi transmise ANAF în vederea încasării, înregistrate în sistemul informatic al 

ANAF în ultima zi a lunii anterioare celei în care aţi formulat cererea, atât obligaţii principale cat si 

obligaţii accesorii. Sunt incluse obligaţiile de plată înregistrate în documente (decizii) deja emise.  

 

De exemplu, dacă cereţi „Situaţia obligaţiilor de plată‟ miercuri 24 septembrie, aceasta va cuprinde 

informaţii despre obligaţiile de plata principale înregistrate în sistemul informatic pînă la 31 august, 

precum si obligaţiile de plată accesorii pentru care s-au emis decizii pînă la 31 august inclusiv. 

 

“Nota obligaţiilor de plată” cuprinde toate obligaţiile de plată stabilite de unitatea fiscală sau stabilite 

de alte instituţii şi transmise ANAF în vederea încasării, înregistrate în sistemul informatic al ANAF, 

în ziua de vineri anterioară solicitării, atât obligaţii principale cît şi obligaţii accesorii. Sunt incluse 

obligaţiile de plată înregistrate în documente (decizii) deja emise, precum şi accesorii calculate pînă la 

următoarea zi de vineri inclusiv. 

  

De exemplu, dacă formulaţi o cerere de “Nota obligaţiilor de plată” miercuri 24 septembrie, aceasta 

va cuprinde informaţii despre obligaţiile de plata principale si accesorii înregistrate in sistemul 



informatic pana la data de 20 septembrie, precum si accesorii calculate pînă la data 26 septembrie 

inclusiv. 

 

Valorile înscrise în „Situaţia obligaţiilor de plată” diferă de cele din „Nota obligaţiilor de plată” în 

următoarele cazuri: 

• între ultima zi a lunii precedente şi ziua în care aţi solicitat „Nota obligaţiilor de plată” au 

fost înregistrate în sistemul informatic noi obligaţii 

• între ultima zi a lunii precedente şi ziua în care aţi solicitat „Nota obligaţiilor de plată” aţi 

achitat din obligaţii  

• aţi plătit cu întârziere obligaţiile principale si datoraţi obligaţii accesorii aferente întărzierii 

plăţii, pentru care unitatea fiscala nu emisese o decizie pînă la sfîrşitul lunii precedente. 


