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Piaţa cardurilor din România - 2015

• + 3% numar total de carduri
• + 21% volume tranzacţionate la comercianţi de toate cardurile din piaţă
• + 8% volume tranzacţionate la bancomate

Creşteri

• 2,597 RON cheltuiti per card pe an la comercianţi, +18%
• 22% volume tranzacţionate la comercianţi din totalul cheltuielilor pe 

carduri, în creştere de la 20% faţă de decembrie 2014
Comportament

• 11.500 bancomate
• 144.000 terminale POS 
• 54.000 terminale contactless

Reţea acceptare

Sursa: date BNR

• 14,9 milioane de carduri
• 174 miliarde RON cheltuite pe cardurile din Romania 
• 39 miliarde RON cheltuite la comercianţi

Statistica



Evolutia pieţei în ultimii 2 ani

Sursa: date BNR

Volume cheltuite pe card

Număr de carduri



Numerarul alimentează economia subterană

Ponderea economiei subterane 

în PIB (%) Corelaţie: ~ 0,74



Economia subterană - o barieră pentru dezvoltarea 

României

Nivel redus al colectării tuturor taxelor și impozitele în principal pe fondul:

 multiplelor proceduri birocratice şi schimbările legislative frecvente

 percepţiei privind lipsa de transparenţă a autorităţilor

 resurselor utilizate ineficient din cauza eforturilor crescute necesare pentru

manipularea unui volum ridicat de numerar

 utilizării mijloacelor moderne de raportare şi plată mai degrabă ca o excepție
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Economie subterană

Consolidare bugetară
Economie



Strategia Naţională de încurajare şi promovare a 

plăţilor electronice cu cardul

Obiective Strategice

Reducerea economiei

subterane cu 5% în decurs de 

4 ani

Creşterea gradului de 

colectare a veniturilor la PIB la 

40% (media UE) în 4 ani

Economisirea a 1 miliard RON 

în distribuţia beneficiilor

sociale în 5 ani
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Extinderea acceptării cardului ca modalitate de plată a impozitelor şi taxelor

locale

Distribuirea ajutoarelor şi a beneficiilor sociale prin intermediul cardului

Transferul pe card al cheltuielilor realizate de angajaţii instituțiilor publice cu

deplasările în interes de serviciu

Principalele măsuri propuse:



Taxe şi impozite locale

7

Situaţia financiară a administraţiilor locale

Resurse 

semnificative

• Transferuri de la 

bugetul de stat, 

fonduri UE şi din 

impozite 

colectate

Costuri cu personalul

• Salarizarea angajaţilor 

reprezintă 60% din 

totalul costurilor 

Grad de 

colectare redus

• Între 20 şi 96% 

pentru 

impozitele locale 

(amenzi - taxe 

de timbru)

Dacă plăţile cu cardul ar fi 30% din 

total încasări din taxe şi impozite 

locale

Încasări suplimentare 

Peste 750 mil. RON = 

aprox. 28% din 

veniturile încasate

din taxe și impozite 

locale

Economii

Aprox. 23 mil. RON, 

respectiv 5% din 

cheltuielile estimate



Progrese înregistrate
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• De la 30 de primării în 2009 la mai mult de 200 în 

2016 acceptă plata cu cardul la POS şi/ sau online

• Acoperire de 70% a mediului urban 

• Creşterea spectaculoasă a plăţilor cu cardul online 

odată cu lansarea ghiseul.ro în 2011

Extinderea acceptării plăţii 

taxelor locale cu cardul 

• Eliminarea posibilităţii suprataxării contribuabililor 

(decembrie 2013)

• Plata amenzilor într-un singur pas (sept 2015)

• 188 primării înrolate (sfârșitul anului 2015)

• Eliberarea datelor de acces către contribuabili 

direct pe platformă (martie 2016)

• Depășirea pragului de 100 000 de utilizatori activi 

(martie 2016) 

Deblocarea ghiseul.ro



Campaniile naţionale de promovare a utilizării cardului 

pentru plata taxelor şi impozitelor locale derulate de Visa 

şi băncile membre în ultimii 5 ani  

2011 2012 2013 2014 2015



Evoluţia istorică a plăţii taxelor şi impozitelor cu cardul bancar 

Nr tranzacţii 

Valoare tranzacţii 



Campania naţională de taxe 2016

Obiectiv: 

Stimularea utilizării cardurilor Visa 

pentru plata taxelor locale către stat

Strategia media: 

TV, Radio, Outdoor, Indoor, Online, PR

Focus pe uşurinţa plăţii taxelor cu 

cardul online, pe ghiseul.ro

Vizibilitate: 

14 mil vizualizări online

6 mil. deţinători de card prin canalele 

băncilor

promovarea ghiseul.ro pe TV şi radio

Mar’15Feb’15



Recomandări

Extinderea posibilității de plată online a taxelor locale 

pentru persoanele juridice prin ghiseul.ro

Interconectarea ANAF cu ghiseul.ro pe toate

componentele (persoane fizice, PFA şi persoane juridice)

Stimularea înrolării municipalităților pe ghiseul.ro

Promovarea plății online a impozitelor locale
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Beneficii sociale

Modalităţi de transfer utilizate în prezent

Mandat poştal - comision limitat 

la 1%

Transfer în cont curent -

comisioane limitate la 0,1 - 0,15%

Transfer în cont de card -

comisioane limitate la 0,1 - 0,15%
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Scăderea exponențială a costurilor de transfer

Garantarea utilizării resurselor prin restricţionare utilizării sumelor de către 

destinatarii reali şi în scopul stabilit prin lege

Combaterea evaziunii fiscale prin înregistrarea automată a tranzacţiilor în 

casele de marcat

Creşterea gradului de bancarizare prin stimularea extinderii reţelei în mediul

rural

Avantajele generalizării transferurilor pe card bancar a beneficiilor 

și drepturilor sociale



Recomandări

Crearea cadrului juridic necesar folosirii cardurilor bancare

pentru distribuția beneficiilor sociale

Introducerea în etape a cardurilor în transferul beneficiilor 

sociale pentru a permite extinderea rețelei de POS-uri și 

ATM-uri în mediul rural

Demararea unei campanii de comunicare publică prin 

care se explică avantajele şi modul de utilizare al cardului 

de către beneficiari, furnizorii de servicii şi autorităţile 

publice locale
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Cheltuieli cu deplasările în interes de serviciu

Economiile la bugetele publice generate de plata cu cardul sunt mult mai mari decât costurile cu 

comisioane și dobânzi, în funcție de clauzele contractuale

• Timp suplimentar dedicat sarcinilor normale de serviciu în locul procedurilor de obţinere,

cheltuire şi justificare a numerarului

• Optimizarea resurselor pe baza analizei istoricului cheltuielilor de cazare și transport

• Eliminarea costurilor şi riscurilor manipulării de numerar în sume mari în instituţii, cu toate

procedurile impuse personalului specializat

Utilizarea cardurilor bancare pentru plățile efectuate cu deplasările în interes de serviciu ar putea

genera economii de circa 12,6 milioane RON ca urmare a alocării timpului angajaţilor pentru

sarcinile uzuale, nu pentru proceduri necesare deplasării.

15

Avantajele plăţii deplasărilor în interes de serviciu pe carduri 

Procedura curentă

Majoritatea plăţilor se fac în numerar, prin

avans de la casierie către angajat

Angajatul trebuie să depună sumă necheltuită şi 

deconturile de cheltuieli imediat după delegaţie



Recomandări
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Măsură propusă pe termen scurt: Realizarea unui program pilot cu o autoritate publică

centrală pentru introducerea folosirii exclusive a cardurilor pentru deplasările în interes

de serviciu în instituțiile publice la nivel central.

Procedurile necesare pentru sistemul de plată prin card:

Băncile 

contractate în 

cadrul unei licitaţii 

emit un număr de 

carduri în numele 

instituţiei, în 

funcţie de 

solicitările 

acesteia

Angajatul 

primeşte cardul la 

plecarea în 

delegaţie şi 

efectuează 

cheltuielile direct

Instituţia 

stabileşte suma şi 

perioada de timp 

pentru utilizarea 

cardului

Banca emitentă 

depune extrasul 

de cont cu 

evidenţa 

cheltuielilor la 

expirarea 

perioadei stabilite 

pentru deplasare

Departamentul

financiar 

realizează 

automat decontul

Pe termen mediu: 

Introducerea utilizării cardurilor pentru deplasările în interes de serviciu în toate

instituțiile publice la nivel central



Concluzii
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Promovarea plăților cu cardul în sectorul public va contribui la

reducerea economiei subterane prin limitarea numerarului în

circulație, creşterea bazei de impozitare, reducerea costurilor

administrației publice, oferind totodată populației un mijloc sigur și

eficient de plată în tranzacțiile cu autoritățile.

•Optimizarea resurselor

•Siguranță și rapiditate

• Îmbunătăţirea percepţiei publice

Avantajele 
promovării plăţilor 
cu cardul pentru 
sectorul public



Vă mulţumesc!
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