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IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI CU CONTURI DESCHISE 

LA TREZORERIILE DIN REGIUNEA BUCURESTI 

     In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 279 / 03.04.2020,  este publicat 

ordinul ministrului finantelor publice nr. 1819 / 2020 prin care s-a creat cadrul legal 

de utilizare de catre operatorii economici si alte entitati a ordinului de plata multiplu 

electronic (OPME) pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile 

teritoriale ale trezoreriei statului fara a se mai prezenta la ghiseu.   

In acest context, operatorii economici si alte entitati decat institutiile publice 

vor putea utiliza OPME (depus on-line prin serviciul "Depunere declaratii") 

incepand cu data de 21 aprilie 2020 pentru efectuarea platilor din conturile 

deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, cu urmatoarele precizari: 

 1. Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât 

instituțiile publice care semnează Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) (o 

singura  semnatura electronica) trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual 

(SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia 

și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la 

unitatea trezoreriei statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.   

          2.  Operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice  care au 

aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează 

ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) cu semnătura 1 și semnătura 2, pot 

utiliza Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că 

plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea 

trezoreriei statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții. 

 3. Recipisele  aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată 

multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), 

secţiunea Mesaje. 

 4. Operatorii economici și alte entități care decid efectuarea de plăți din 

conturile deschise la trezoreria statului atât cu semnătura 1, cât și cu semnătura 2 de 

către persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături depuse la unitatea 

trezoreriei statului, nu pot utiliza Ordinul de plată multiplu electronic (OPME), 

operațiunile de plăți urmând a fi efectuate de către aceștia numai pe baza ordinului 

de plată pentru trezoreria statului (OPT). 


