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în nume propriu (ca persoane fizi
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-În vederea desemnarii imputernicitului nu se vor mai solicita copii ale documentului 
de identitate, ci doar originalul.
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Modificări intervenite în completarea OPT și OPME
 

În  Monitorul Oficial   nr. 115/04.02.2022 a fost publicat O.M.F. nr. 115/2022 pentru 
i completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului 

 pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi pentru modificarea 
completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea 
emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unit

, în cadrul Programului Tezaur . 
Modificari ale O.M.F.P. nr. 246/2005: 

Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (O.P.M.E.)» poate fi desc
pe  portalul A.N.A.F. (secţiunea Servicii online - Declaraţii electronice - 
au poate fi pus la dispoziţie de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (O.P.M.E.)» se completeaz
line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către institu

respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici 
i decât instituţiile publice.  

Persoanele fizice, pentru operaţiuni aferente titlurilor de stat destinate popula
i Tezaur, pot completa şi depune formularul «Ordin de plat

electronic (O.P.M.E.)» prin accesarea: 
www.anaf.ro (SPV), butonul «Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV

iunea Tezaur Online - Depunere formulare), în cazul persoanelor fizice 
înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în Spaţiul privat virtual 

guvernare.ro, butonul «Depunere declaraţii A.N.A.F.» şi prin serviciul «Depunere 
ii» din cadrul «Spaţiului privat virtual» - SPV, în cazul persoanelor fizice înregistrate 

în nume propriu (ca persoane fizice) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu certificat digital calificat.
n rubrica «Semnătura 1», după validarea şi generarea fişierului XML f

tura electronică calificată a persoanei care, potrivit legisla
a de a efectua plăţi şi este înrolată la funcţionalităţile Sistemului na

raportare Forexebug, în cazul instituţiilor publice, sau este înregistrată în Spa
(SPV), în cazul operatorilor economici, altor entităţi decât institu

 în nume propriu (ca persoană fizică) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu certificat 
digital calificat, în cazul persoanelor fizice pentru operaţiuni aferente titlurilor de stat destinate 

iei în cadrul Programului Tezaur. 
În acest caz, persoanele fizice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (O.P.M.E.) 

 fie înrolate în nume propriu (ca persoană fizică) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu 
 

Modificari la O.M.F.P. nr. 3.139/2017: 
În vederea desemnarii imputernicitului nu se vor mai solicita copii ale documentului 

de identitate, ci doar originalul. 
Investitorii pot comunica prin mijloace electronice de transmitere la distan

rii unor operaţiuni privind titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur

www.anaf.ro (SPV), butonul «Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV
iunea Tezaur Online - Depunere formulare), în cazul persoanelor fizice 

e în nume propriu (ca persoane fizice) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu utilizator 
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 Descărcare declaraţii) 
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tre operatorii economici şi 

iuni aferente titlurilor de stat destinate populaţiei în 
i depune formularul «Ordin de plată multiplu 
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Depunere formulare), în cazul persoanelor fizice 
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i prin serviciul «Depunere 
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iul privat virtual (SPV) cu certificat 
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În vederea desemnarii imputernicitului nu se vor mai solicita copii ale documentului 
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urile de stat emise în cadrul Programului Tezaur, 

i alte formulare SPV-PF» sau 
Depunere formulare), în cazul persoanelor fizice 

iul privat virtual (SPV) cu utilizator şi 
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b) www.e-guvernare.ro, butonul «Depunere declaraţii A.N.A.F.» şi prin serviciul «Depunere 
declaraţii» din cadrul «Spaţiului privat virtual» - SPV, în cazul persoanelor fizice înregistrate 
în nume propriu (ca persoane fizice) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu certificat digital calificat. 

-Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin mijloace electronice 
de transmitere la distanţă potrivit art. 41, privind titlurile de stat Tezaur, sunt: 
a) formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» pentru deschiderea contului de 
subscriere completat de investitor, document .pdf cu fişier xml ataşat; 
b) formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» completat cu codul IBAN al contului 
de subscriere deschis pe numele investitorului semnat electronic cu certificatul digital 
necalificat al reprezentantului unităţii Trezoreriei Statului şi cu certificatul digital calificat al 
Ministerului Finanţelor, document .pdf; 
. . . . . . . . . . 
d) formularul «Formular de subscriere» semnat electronic cu certificatul digital necalificat al 
reprezentantului unităţii Trezoreriei Statului şi cu certificatul digital calificat al Ministerului 
Finanţelor; 
. . . . . . . . . . 
f) formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» semnat electronic cu certificatul 
digital calificat al Ministerului Finanţelor, în cazul celui depus de persoanele fizice înregistrate 
în nume propriu (ca persoane fizice) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu utilizator şi parolă. 

-Persoana fizică înregistrată în SPV cu utilizator şi parolă sau certificat digital calificat 
(ca persoană fizică) descarcă formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» de pe 
website-ul Ministerului Finanţelor. Formularul este completat de către investitor cu datele 
solicitate la fiecare rubrică şi la final selectează butonul «VALIDARE ŞI GENERARE XML» 
în scopul validării datelor introduse şi generării fişierului XML 

Ulterior completării, persoanele fizice depun formularul «Cerere de deschidere cont 
de subscriere» astfel: 
a) Persoanele fizice înregistrate în SPV cu utilizator şi parolă depun formularul completat 
potrivit art. 41 alin. (1) lit. a). Pe baza formularului depus, persoana fizică va primi automat 
prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finanţelor care confirmă 
primirea formularului, precum şi o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia 
potrivit procedurii de la pct. 3. Ambele documente sunt în format .pdf. şi se pot vizualiza prin 
accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV. 
b) Persoanele fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în SPV cu certificat 
digital calificat semnează formularul completat în rubrica «SEMNĂTURĂ» cu certificatul 
digital calificat, îl depun potrivit art. 41 alin. (1) lit. b) şi vor primi o recipisă cu rezultatul 
validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3, în format .pdf, care se poate 
vizualiza prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV." 
 -Etapele pentru subscrierea de titluri de stat sunt: 

a)Persoana fizică înregistrată în SPV cu utilizator şi parolă sau certificat digital 
calificat (ca persoană fizică) descarcă formularul «Cerere de subscriere» de pe website-ul 
Ministerului Finanţelor. Formularul este completat de către investitor cu datele solicitate la 
fiecare rubrică şi la final selectează butonul «VALIDARE ŞI GENERARE XML» în scopul 
validării datelor introduse şi generării fişierului XML. 

Ulterior completării, persoanele fizice depun formularul «Cerere de subscriere» astfel: 
a.1.)Persoanele fizice înregistrate în SPV cu utilizator şi parolă depun formularul 

completat potrivit art. 41 alin. (1) lit. a). Pe baza formularului depus, investitorul persoană 
fizică va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului 
Finanţelor care confirmă primirea formularului, precum şi o recipisă cu rezultatul validării de 
la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3.  
Ambele documente sunt în format .pdf. şi se pot vizualiza prin accesarea opţiunii «Mesaje» 
din SPV. 

a.2.)Persoanele fizice înregistrate în nume propriu (ca persoană fizică) în SPV cu 
certificat digital calificat semnează formularul completat în rubrica «SEMNĂTURĂ» cu 
certificatul digital calificat, îl depun potrivit art. 41 alin. (1) lit. b) şi vor primi o recipisă cu 
rezultatul validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3, în format .pdf, 
care se poate vizualiza prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV. 
 


