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Pentru orașul Po
pești–Leordeni a deve
nit o realitate benefică 
funcționarea sistemului 
informatic prin care con
tribuabilii își pot plăti ta
xele către stat. Acum, 
cetățenii își pot achita dă
rile către stat online sau 
cu ajutorul POSurilor ori 
aplicații pentru telefoa
nele mobile. Totodată, 
aceștia vor putea urmări 
documentele depuse sau 
vor putea solicita  aproa
pe toate documentele fis
cale posibile doar prin câ
teva clickuri. În prezent, 
pentru Direcția de Taxe și 
Impozite din cadrul Pri
măriei Popești–Leordeni 
extinderea gamei de ser
vicii oferite prin sistemul 
online privind plățile ori 
eliberarea de documente 
fiscale este o prioritate.

Funcționalitățile 
online, la 
îndemâna oricui

”La momentul pre
luării funcției, în decem
brie 2017, și până în luna 
martie 2018, la ghișeele 
instituției erau cozi infer
nale. Înțelegerea mea cu 
domnul primar, când am 
preluat funcția de direc
tor executiv al Direcției 
Impozite și Taxe Loca
le, a fost aceea de a fa
ce cumva, având în vede
re că localitatea sa dez
voltat foarte mult pe zo
na tânără iar accesul că
tre primărie nu este fa
cil, să ajutăm contribua
bilii să se conformeze la 
plată ușor. Nu am pornit 
de la premisa de execu
tare silită ca primă moda
litate de recuperarea su
melor și nici nu am ales 
cheltuială de executare 
silită ca primă modalita
te de creșterea civismului 
fiscal. Cumva, însă, astfel 
de măsuri te ajută să ci
vilizezi fiscal contribuabi
lul. Dar, în primă fază, am 
decis să luăm niște mă

suri astfel încât, cumva, 
contribuabilul să capete 
independență față de pri
mărie”, nea spus Roxana 
Iordache, directorul exe
cutiv al Direcției de Im
pozite și Taxe Locale din 
cadrul Primăriei Popești–
Leordeni. Și atunci, a în
ceput practic dezvoltarea 
intensă a zonei online. 

Această inițiativă se 
adresează preponderent 
către un grupțintă tâ
năr, care are și acces la 
funcționalitățile online, 
are abilități și o preferă, 
spun cei în cauză. 

”Și atunci, neam 
înscris pe ghiseul.ro. 
Aveam deja o platformă 
proprie de plată, însă era 
foarte puțin cunoscută 
și foarte puțin accesată. 
Pentru că ghiseul.ro este 
cunoscut absolut de toa
tă lumea și mediatizarea 
este bună, neam înscris 
cu impozitele și taxele în 
această platformă”, a de
clarat directorul. Până la 
momentul acela, adică în
ceputul anului 2018, pe 
ghiseul.ro se puteau achi
ta doar amenzile și doar 
fără înrolare. Implemen
tarea propriuzisă a înce
put după 31 martie 2018, 
având în vedere că în pri
mul trimestru al anului, 
de regulă, în instituțiile 
de plată a taxelor și im
pozitelor este haos.

Înscrierea pe ghiseul.ro a 
condus la o creștere fără 
precedent a încasărilor. La 
nivelul anului 2018, prin 
ghișeul.ro sau încasat 
118.000 lei, iar  în 2019 
creșterea  a fost de 440 
la sută, adică 648.000 lei. 

”Creșterea fiind foar
te mare, pasul urmă
tor a fost acela de a des
chide un nou centru de 
plăți în zona nouă. Inițial 
am avut un sediu pe str.
Amurgului, apoi, din cau
ză că nu lam putut păs
tra, sa mutat în Sf. Ag
nes nr. 21, special pentru 
persoanele din zona no

uă. Am optat pentru înca
sarea doar cu POS, doar 
cu cardul, în această zo
nă. Ne adresăm doar unui 
grup de contribuabili ca
re au acces la modalitățile 
moderne de plată și ca
re preferă plățile cu car
dul. Noi trebuie să gân
dim orice măsură pe ca
re o luăm și din punctul 
de vedere al eficienței 
economice a modalității 
pe care o alegem. Par
tea de încasare cash pre
supune o investiție foar
te mare. La încasarea cu 
cash sunt necesare mă
suri de securitate spori
te și nu este eficient eco
nomic să facem acest lu
cru. Am pornit de la pre
misa că Popeștiul este 
orașul care, începând cu 
2012, are cea mai ma
re dezvoltare din Euro
pa, ca populație. Și ne 
dezvoltăm în continua
re. Încă se construiește și 
mai este încă de constru
it. Sunt convinsă că dom

nul primar are niște idei 
senzaționale raportate la 
dezvoltare, pentru per
soanele juridice, și atunci, 
sunt convinsă, instituția 
se va dezvolta în continu
are nu numai pe partea 
de persoane fizice, ci și în 
domeniul persoanelor ju
ridice”, nea explicat Ro
xana Iordache. 

Prin urmare, în sediul 
din str. Sf. Agnes 21 se 
încasează doar cu cardul, 
urmând un trend care es
te din ce în ce mai popu
lar în orașele mari: acela 
de a scăpa de cash, potri
vit directorului DITL. 

Cetățeanul își 
poate vedea 
contul fiscal, 
oricând, online

Mai mult, ca să sca
pe contribuabilul de dru
muri inutile, a fost dez
voltată platforma infor
matică www.ditlppl.ro. Ea 
poate fi accesată ușor, iar 

de acolo se obține, prin
trun email, un set de 
credențiale, adică user și 
parolă. Cu userul și paro
la asociate emailului, pe 
care le primește contri
buabilul de la Direcția de 
Taxe și Impozite Popești–
Leordeni, acesta poa
te intra pe contul lui fis
cal. Și atunci, în orice mo
ment, poate să își vizua
lizeze Rolul fiscal, ma
tricole aferente bunuri
lor deținute, să vadă da
că a vândut ceva, dar a 
uitat să vină să depună 
declarația. Conform unei 
propuneri aprobate de 
Consiliul Local în 2018, 
odată cu solicitarea de 
credențiale contribuabi
lul poate opta pentru co
municare exlcusiv online 
a documentelor adminis
trativ fiscale. 

”Noi îi trimitem acte
le administrativfiscale la 
adresa de email, el ne 
trimite solicitări la adresa 
de email. La orice mo

ment la care noi emitem 
în bloc documente admi
nistrativfiscale, decizii de 
impunere, somații, titluri, 
popriri, avem o aplicație 
integrată în cea de impo
zite și taxe care trimite un 
sms: «atenție, sau emis 
deciziile de impunere». 
Tot ca să venim în spriji
nul contribuabilului, la în
ceput de an, trimitem de
ciziile de impunere, deci
zii de calcul accesorii și  
înștiințări de plată, așa 
cum ne obligă legislația 
fiscală”, spune Roxana 
Iordache. 

Prin urmare, în mo
mentul în care se emit 
aceste decizii, este trimis 
și un bloc de smsuri către 
persoanele care au accep
tat să înscrie în declarațiile 
fiscale numerele de te
lefon și care au acceptat 
să primească informații la 
numerele de telefon. 

„Prin solicitarea fă
cută de contribuabil pen
tru credențiale, aces

ta optează inclusiv pen
tru comunicare online a 
actelor administrativ fis
cale și atunci se obține 
independența sa față de 
primărie aproape în to
talitate, pentru că practic 
nu trebuie să mai vină la 
această instituție, sublini
ază Roxana Iordache. Ori
ce document se primește 
la adresa de email, iar 
contribuabilul primește 
răspuns și număr de înre
gistrare la orice solicitare 
venită pe adresa de email 
a instituției. 

Cererile de 
atestare fiscală, 
tot online

Mai mult decât atât, 
la sfârșitul anului trecut 
sa optat pentru un nou 
modul de certificate fisca
le online. Acesta este de
ocamdată în teste, dar, cel 
mai probabil, spre sfârșitul 
lunii februarie va fi accesi
bil.  Mai precis, o persoa

nă accesează contul onli
ne propriu, trimite cere
re de certificat de ates
tare fiscală și primește în 
același fel, semnat elec
tronic, certificatul de ates
tare fiscală la adresa de 
email. Pentru ca instituția 
sau autoritatea unde 
folosește certificatul de 
atestare fiscală să poată 
verifica veridicitatea aces
tuia, certificatul, în cuprin
sul lui, are înscris un cod 
pe care aplicația îl gene
rează aleator, suficient de 
mare și de complex astfel 
încât să nu poată fi falsifi
cat. Aceste certificate fis
cale pot fi verificate pe 
www.ditlppl.ro. Persoa
na care solicită documen
tul nu poate să facă mo
dificări în conținutul lui, 
pentru că a fost gândit 
în așa fel încât dacă cine
va dorește să facă o mo
dificare dispar semnături
le electronice. ”Deci faptul 
că noi avem semnăturile 
electronice puse pe docu
ment arată că acesta es
te corect, emis de DITL, 
și nicio informație din cu
prins nu a fost modificată. 
Dacă nu apar semnături
le în cuprinsul certificatu
lui, atunci este o proble
mă. Certificatul va fi elibe
rat în format pdf”, a preci
zat directorul. 

Roxana Iordache 
a mai anunțat că, pâ
nă spre jumătatea anu
lui, există intenția de a 
se încheia o înțelegere 
cu Camera Notarilor Pu
blici, întro primă fază cu 
notarii arondați orașului 
Popești–Leordeni, un
de se fac cele mai mul
te tranzacții. ”Codul fis
cal permite notarului 
să obțină certificatul de 
atestare fiscală pentru 
persoana căreia îi des
chide procedură succeso
rală sau pentru care fa
ce vânzare. Se vor aloca 
credențiale notarilor să 
poată să solicite, în nu
mele contribuabilului ca
re merge să întocmeas
că un act autentic, certi
ficatul de atestare fisca
lă, acolo unde este nece
sar. În câmpurile de va
lidare de la certificatul 
de atestare fiscală, unul 
dintre ele este acela ca
re privește procura. Adi
că dacă pentru un contri
buabil face altcineva soli
citarea, trebuie să aibă o 
procură pe care o va în
cărca pe platformă. Noi o 
vom vedea și vom ști da
că are acordul contribu
abilului”, a dat asigurări 
oficialul. 

Până la sfârșitul anu

lui 2020, ar putea deve
ni funcțional și un modul 
de depunere de declarații 
online. Astfel, contribua
bilul nu va trebuie să se 
deplaseze la direcția de 
taxe nici măcar atunci 
când cumpără un mijloc 
de transport sau un bun 
imobil. Va putea face totul 
online, de pe contul său. 

Volum foarte 
mare de muncă, la 
DITL

Problema cea mai 
mare a instituției este 
volumul foarte mare de 
muncă. Sunt foarte mul
te solicitări, mai ales în 
această perioadă. Pentru 
a face față, în sediul din 
Piața Sf. Maria se lucrea
ză luni și miercuri până la 
18.30. 

”Pe partea de online, 
facem față ca și pe partea 
convențională cu aceeași 
inspectori. Nu avem per
soane dedicate segmen
tului online, pentru că nu 
ne permitem. În momen
tul de față sunt ocupa
te 20 de posturi în cadrul 
Direcției, așadar 20 de 
oameni trebuie să facem 
față și părții de inspecție 
fiscală, și părții de execu
tare silită. Pentru că sunt 
destul de mulți contribu
abili care nu se confor
mează la plată, din păca
te. Dar aceste modalități 
pe care leam pus la 
dispoziție, totuși, se re
găsesc în încasări. Având 
comunicarea electronică, 
nu mai cheltuim bani cu 
transmiterile poștale, ca
re costă foarte mult. E o 
altă problemă complica
tă. O trimitere simplă cu 
confirmare de primire, 
așa cum avem obligația 
conform legislației, cos
tă 7,10 lei. Este enorm. 
Dar poșta, în legislația 
specifică, definește des
tinatarul ca fiind persoa
na căreia îi este adresa
tă corespondența sau 
persoana majoră ca
re locuiește la adresă. 
În situația actelor admi
nistrativ fiscale, dacă es

te primită corespondența 
de altă persoană de
cât cea înscrisă pe plic și 
confirmarea de primire, 
în cazul unei eventuale 
contestații instanța poate 
considera actul ca nefiind 
comunicat. Pentru preda
re în mână proprie, mai 
exact ca să fiu convinsă 
că o primește perdoana 
înscrisă ca destinatar pe 
plic și confirmare, trebu
ie să mai dau încă între 
1,3–1,5 lei. Ajung la pes
te 8 lei. Pentru mine es
te enorm! Adică dau pe 
editare–împlicuire peste 
2 lei, iar cu livrarea, trimi
terea ajunge  la aproape 
10 lei”, a precizat Roxana 
Iordache. 

Pentru că sunt în 
continuare foarte mulți 
contribuabili care folo
sesc sistemul clasic, se 
caută soluții alternative 
pentru trimiteri poștale 
cu alte firme de curie
rat, pentru că serviciile 
Poștei Române au cos
turi mult prea mari. Doar 
la Direcția de Impozite și 
Taxe a orașului Popești–
Leordeni există anual în
tre 50.000 și 70.000 de 
trimiteri, pentru că așa 
prevede legea: trimiterea 
deciziilor de impunere că
tre contribuabil, docu
mente privind executarea 
silită ș.a. În prezent, la 
Primăria PopeștiLeordeni 
sunt în jur de 40.000 de 
roluri de persoane fizi
ce, 2.500–3.000 de roluri 
de persoane juridice. Iar 
evoluția este foarte vie și 
în creștere. 

”Este o muncă teribi
lă, pentru că raportarea 
numărului de angajați ai 

primăriei la populație spe
cifică se face doar pentru 
Direcția de Asistență so
cială și pentru Direcția de 
Poliție Locală. Dar la fel 
ar trebui să se modifice 
legislația și la noi, rapor
tat la numărul de locui
tori”, a subliniat la rândul 
său citymanagerul Florin 
Preda. 

Potrivit acestuia, cu 
buletin, adică domiciliu 
în Popești–Leordeni, figu
rează circa 40.000 de lo
cuitori. În realitate, sunt 
aproape 70.000 de oa
meni, și atunci adresabi
litatea este alta. 

”Instituția funcțio
nează în această varian
tă modernizată de circa 
doi ani. Lucrurile nu se în
tâmplă însă peste noap
te, ci cu muncă și în timp. 
Pe măsură ce dezvolți 
aplicația, îți dai seama că 
există și alte soluții cu ca
re poți veni și în ajutorul 
contribuabilului și în aju
torul tău, ca administrație 
publică locală”, nea mai 
spus Florin Preda.

Rezultatele sau vă
zut în primul rând în în
casări, deoarece sunt 
mult mai facil de plătit 
obligațiile fiscale, subli
niază Roxana Iordache. 
Totodată, potrivit aces
teia, sau îmbunătățit și 
metodele de executare si
lită. Dacă în 2018 sau în
casat undeva în jur de 24 
milioane de lei, în 2019 
sau încasat 31,5 milioa
ne de lei. Diferența este 
foarte mare, întro peri
oadă economică așa cum 
este în prezent, existând 
puține zone fiscale în ca
re încasările să crească 

cu, sau peste 20%. 
”Oamenii au ezi

tat la început să meargă 
pe online pentru că sunt 
foarte multe persoane în 
vârstă care nu pot ac
cesa instrumentele IT. 
Deși, eu cred că și mul
te persoane de 50–60 de 
ani preferă această alter
nativă. Părinții mei au 70 
de ani și miau cerut să 
le fac cont în spațiu pri
vat virtual. Deci din ce în 
ce mai multă lume mer
ge în această zonă. Pen
tru că suntem foarte 
puțini angajați, era greu 
să gestionăm marea de 
oameni și să putem să 
încasăm cu ușurință în 
perioada de început și 
de sfărșit de an, având 
în vedere cozile care se 
formau. Nici acum nu 
este foarte ușor, în or
ganigrama aprobată fi
ind doar două posturi de 
casier, însă, în zilele cu 
aflux foarte mare de per
soane, rotim personalul 
astfel încît să fie deschi
se mai multe ghișee spre 
încasare. În perioada ia
nuariemartie programul 
de lucru cu publicul es
te prelungit până la ora 
18,30, în sediul din Piața 
Sf. Maria, luni și miercuri, 
iar în sediul din Sfânta 
Agnes nr. 21 marți și joi, 
tocmai ca în oricare din
tre zilele săptămânii oa
menii să poată veni după 
amiază când se întorc de 
la serviciu. Iar în perioa
da 15–31 martie, stăm în 
fiecare zi în ambele se
dii până la 18.3019.00, 
pentru a veni în sprijinul 
cetățeanului”, a mai adă
ugat directorul DITL.

Până de curând, ne așteptam ca doar în București 
și orașele foarte mari să beneficiem de avantajele 
tehnologiei moderne. Iată că și în județul Ilfov 
lucrurile se mișcă într-un ritm susținut în acest 
sens, spre beneficiul contribuabilului. Plata 
obligațiilor fiscale este, anual,  oricum o problemă 
dificilă pentru cetățeni, dar dacă descoperi 
instrumente care te ajută să nu pierzi timp 
prețios stând la cozi și să nu faci drumuri inutile, 
parcă datoriile față de stat nu mai sunt atât de 
apăsătoare. 

Cristina NedelCu

Contribuabilii din Popești–Leordeni, ajutați  de  sistemul 
online să se conformeze la plată cât mai ușor

Taxele și impozitele, la un click distanţă
 Directorul DITL Popești-
Leordeni, Roxana Iordache

Sediul din str. Sf. Agnes  Sediul din Piața Sf. Maria

http://www.ditlppl.ro
http://www.ditlppl.ro
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