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Vizualizarea online a extraselor de cont de la trezorerie 

    
Pentru toate conturi le de disponibil  deschise pe numele operatorilor 

economici ş i  a l altor enti tăţ i  la unităţ i le trezoreriei statului,se el iberează 
extrase de cont în format electronic (f iş ier PDF cu XML ataşat), semnate cu 
cert if icat digital emis de Ministerul Finan ţelor Publice, cu certif icat digital 
calif icat sau cu sigil iu electronic, t i tular Ministerul Finan ţelor Publice, după  
caz, fără  perceperea de comisioane. 

Reprezentan ţ i i  legali ai operatori lor economici ş i  a i altor entităţ i  care 
nu sunt de acord cu accesul la vizualizareaş i  descărcarea extraselor de cont 
în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza cert if icatului digital 
calif icat ca uti l izatori ai servici i lor ˝Spa ţ iului Privat Virtual˝ş i /  sau ˝Depunere 
declara ţ i i  on-l ine˝, notif ică  în scris unitatea trezoreriei statului la care au 
deschise conturi le de disponibi l, referitor la faptul că  nu optează  pentru 
această  modalitate de primire a extraselor de cont.  

Pentru el iberarea extraselor de cont pe suport hârtie se percep 
comisioane la nivelul stabi l it  prin ordin al ministrului f inan ţelor publice emis 
potrivit art.10 al in (10) din OUG nr.146/ 2002 privind formarea ş i  uti l izarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului,  republicată ,  cu modif icări le ş i  
completăr i le ulterioare. 

 Temei legal :  OMFP nr.2.425/  26 iun ie 2019 pentru modif icarea ş i  completarea 
Normelor  metodologice de apl icare a preveder i lor  OUG nr.146/ 2002 pr iv ind formarea ş i  
ut i l izarea resurselor  deru late pr in  trezorer ia  statu lu i ,  aprobată  cu modif icăr i  pr in  Legea 
nr.201/  2003,  aprobate pr in  OMFP nr.1.235/  2003,  publ icat în Moni toru l  Of ic ia l  a l  
Românie i nr.548/  3 iul ie 2019.  
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