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Spatiul de interoperabilitate al Trezoreriei Statului

Trezoreria 

Statului



Trezoreria Statului - Arhitectura sistemului de decontare
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  Caracteristici tehnice si business

  - Punct unic pentru plăţi/încasări

  - Tranzacţii financiare multi-valută 

  - Raportare poziţie lichiditate în timp 

real

  - Modul de detectare a duplicatelor

  - Reconcililierea contabilă a 

tranzacţiilor

  - Rezilienţă în timp real

  - Statistici tendinţă de piaţă

  - SEPA Ready

Sistemul Trezoreriei Statului:
       - Ministere

       - Agenţia Natională de Administrare Fiscală

       - Autorităţi publice locale

       - Companii

Instituţii de 

credit

qPayIntegrator

TREZOR

 TransFonD



Viziunea Trezoreriei Statului vis-a-vis de plățile electronice

- direcții de actiune

SEPA, 
T2, T2S

ISO 
20022

SWIFT 
Stds

RON

EURO

USD

Imbunătătirea calitatii şi eficienței furnizării 

serviciilor publice electronice, pe baza 

simplificării procedurilor administrative şi 

transpunerii acestora în format electronic

Dezvoltarea mecanismelor de plata a 
impozitelor si taxelor prin mijloace 
electronice, atât în administrația centrală, 
cât şi locală

Promovarea utilizării sistemelor de plăti 

electronice în relația cu administrația 

publică

Volumul rulajelor (aprox. 25% din 
volumul tranzacțiilor financiare in 

Romania - deținut de 

Trezoreria Statului) 



Număr tranzacții financiare decontate de Trezoreria Statului

Aprilie 2005 – Decembrie 2015

Operațiuni de plăti 739,24%

Operațiuni de încasări 238,39%
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Unde ne aflam? ... 

Viitorul platilor electronice in Romania 

Faţă de majoritatea statelor dezvoltate din UE, gradul de 

bancarizare în România este unul extrem de redus :

 Conform unui studiu realizat la nivel european referitor la serviciile 
financiare destinate consumatorilor (Eurobarometru)1 , populația din 

România şi Bulgaria au probabilitatea cea mai scăzută de a deține 

produse financiare. Practic, doar 27% şi 28% dintre respondenții din 

aceste ţări au un cont curent bancar, în comparație cu media de 

84% înregistrată la nivelul UE

 potrivit studiilor realizate de către Eurostat, rata accesului la Internet în 
gospodăriile din România este de doar 54%2 , ceea ce poziționează 

țara noastră pe penultimul loc din UE şi indică faptul că în continuare 

există foarte multe persoane care nu au acces la internet, unul dintre 
canalele importante pentru dezvoltarea plăților electronice

1http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf
2http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00134

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00134


Vizibilitate demersuri efectuate (RO)STEPS



La nivelul Trezoreriei Statului sunt urmărite şi analizate 

permanent:

 dezvoltările tehnologice a standardelor aplicabile în industria 
plaților;

 experienţele altor state europene în acest domeniu;

 modificările legislative la nivel european ce pot deveni 

obligatorii şi în Romania, în vederea fundamentării deciziilor 

privind investiţiile în infrastructura proprie;

 dezvoltarea şi oferirea unor servicii de plăţi  moderne şi 
eficiente de plata a obligațiilor fiscale

Evaluări si analize



In memoriam 

Sorin Guiman



“...Din doua una, dați-mi voie: ori sa se revizuiasca,

primesc! dar sa nu se schimbe nimica; ori sa nu se

revizuiasca, primesc! dar atunci sa se schimbe pe ici pe

colo, si anume în punctele esentiale....”

I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută



mulțumesc pentru timpul acordat
laurentiu.andrei@mfinante.ro
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