
Contract de servicii 
 

 Nr. 5408 din 25.09.2020 
 
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 
Idea Bank SA (denumit in continuare „Banca ”) , cu sediul în București, B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 
6, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2416/1998, cod unic de înregistrare 10318789, 
nr. de înregistrare in Registrul Bancar BNR P.J.R. 40-043, capital social 237.210.685,90 lei, numar de 
evidenta in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal 769, Cont 
RO18ROIN0010000000000000, deschis la Banca Nationala a Romaniei, reprezentata legal prin  Maria 
Baiasu – Vice-Președinte Executiv si Alin Fodoroiu – Vicepreședinte Executiv, în calitate de prestator, 
 
Și 
 
Autoritatea contractantă  Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, cu sediul în Bucureşti, 

Str. Drumul Taberei  nr. 18, Complex Orizont, Sector 6, telefon 021.413.77.90, fax 021.413.77.89, cod 

fiscal 12380248, cont trezorerie RO09TREZ24A510103200130X Trezoreria Sector 6, reprezentată prin  

Director General Văideanu Alin Mihai, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

am convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiții:  
 
Definiții 

a. „Contract” – înseamnă prezenta înțelegere intervenită între prestator si achizitor, aşa cum este 
formulată în prezentul înscris semnat de Părţi, cu toate anexele care fac parte integrantă din 
acesta, cu eventualele modificări ulterioare. 

b.  „Comision” – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract. 

c. Cod unic de identificare – elementul/elementele puse la dispoziție de către achizitor prin care 
contribuabilul se poate autentifica pentru a efectua plăti prin intermediul Canalelor de Colectare 
ale prestatorului; 

d. „Canale de colectare ale prestatorului” –  orice modalitate cunoscută sau care se va dezvolta în 
viitor, utilizată de prestator în mod direct sau prin asociere/parteneriat cu terti, care permite 
incasarea, preluarea, prelucrarea, stocarea sau transmiterea de informaţii sau de plati, securizat 
şi individualizat,  privind o plată/încasare între achizitor şi contribuabili, şi care include, fără a se 
limita la următoarele echipamente şi dispozitive: casierii, terminale electronice de tip selfservice, 
echipamente şi dispozitive electronice sau fizice de procesare şi prelucrare, platforme, e-mail, 
telefon, aplicaţii web sau mobile, carduri etc.  

e.   „Contribuabil” – orice persoana fizica sau persoana fizica autorizata  care doreste sa efectueze 
plati catre achizitor prin intermediul canalelor de colectare proprii sau atrase ale prestatorului ; 

f. „Forţa majoră” – prin caz de forţă majoră se înteleg împrejurările imprevizibile şi invincibile, 
exterioare voinţei Părţilor, intervenite ulterior încheierii Contractului, cum ar fi: războaie, inundaţii, 
cutremure, incendii, mobilizări, rechiziţii, embargo, interdicţia transferului de devize, acte de 



guvernare şi alte asemenea împrejurări independente de voinţa Părţilor, care fac imposibilă 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin Părţilor. 

g. „Zi” – zi calendaristică, an – 365 de zile. Partile sunt de acord ca atunci când termenul obligațiilor 
se împlinește într-o zi nelucrătoare (sâmbătă, duminica, sărbătoare legala, etc.) obligația va fi 
executata in prima zi lucratoare; 

h. „Programe de aplicație”, - „Aplicaţii Informatice” sau „Sisteme Informatice” realizate special 
pentru rezolvarea unor probleme comerciale, tehnice sau informaționale,  

i. „Date” înseamnă informaţii furnizate în format electronic sau pe hârtie, transmise sau introduse 
direct în bazele de date sau fișierele care fac obiectul unui contract sau acord între părțile 
contractante şi care sunt supuse clauzelor de confidențialitate, respectiv dreptului de proprietate. 

j. „Intervenție” reprezintă o prestație de restabilire a unui serviciu întrerupt sau de suport tehnic. 
 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI   
1.1 Obiectul prezentului contract constă în prestarea de ”Servicii de colectare plati prin intermediul 
canalelor de colectare/stațiilor de plată”. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract constau in 
incasarea amenzilor, taxelor si impozitelor datorate de contribuabili persoane fizice si persoane fizice 
autorizate achizitorului. 
1.2 Pașii necesari efectuării unei plati de catre contribuabili  prin Canalele de colectare puse la dispoziție 
de catre prestator, sunt descriși in  Anexa nr.1. 
1.3 Prestatorul va transmite prin intermediul soluțiilor tehnice existente pe fiecare canal de colectare 
catre Achizitor,  în fiecare zi lucrătoare pentru ziua precedentă, un fișier centralizator ce va cuprinde toate 
tranzacțiile de plati colectate in numele Achizitorului in ziua precedenta – raportul zilnic de plati. Raportul 
de plati care se transmite in prima zi lucratoare ce urmează unei/unor  zi/zile nelucrătoare (de ex luni) va 
cuprinde si toate tranzacțiile de plati colectate in respectiva/respectivele zi/zile nelucrătoare. In cazul în 
care Prestatorul nu primește in termen de 2 zile lucratoare de la achizitor sesizări scrise (prin fax sau e-
mail) privind eventuale probleme apărute la recepționarea corecta a fișierului sau alte probleme tehnice, 
se consideră că Achizitorul a confirmat raportul respectiv.  
1.4 Prestatorul va transfera direct sumele de bani colectate in conturile achizitorului deschise la Trezoreria 
Sector 6,  specificate in Anexa 3, in termen de 1 zi lucratoare de la data raportului zilnic de plati.  
1.5 Reconcilierea evidentele lor Prestatorului cu cele ale Achizitorului se va efectua in baza unui raport 
lunar, transmis in primele 5 zile lucratoare ale fiecărei luni pentru operațiunile din luna precedenta. 
Achizitorul se obliga sa confirme raportul lunar de reconciliere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la 
data transmiterii acestuia, in caz contrar fiind considerat acceptat in mod tacit.  
 
2. DURATA CONTRACTULUI  
2.1 Prezentul Contract intră în vigoare în momentul semnării acestuia de către părți şi este valabil pana la 
data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale in vigoare. 
 
3. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ  
3.1 Prețul total pentru serviciile prestate conform prezentului contract este de 20000 lei fără TVA. 
Achizitorul achitând prestatorului un comision in funcții de tipul tranzacțiilor, astfel: 

a. Pentru plata amenzilor, impozitelor si taxelor comisionul perceput este de 1.7% din valoarea 
tranzacției, dar nu mai puțin de 1 leu / tranzacție. Valoarea minima de 1 leu/tranzacție va fi aplicata pentru 
toate plățile cu excepția plaților cu valoare mai mică de 10 lei, in cazul cărora va fi perceput doar 
comisionul de 1.7% din valoarea fiecărei plati. 



3.2 In baza acceptării raportului lunar înaintat de prestator catre achizitor se va determina cu exactitate 
numărul si valoarea tranzacțiilor realizate, moment la care părțile vor cunoaște valoarea comisionului.  
3.3 In baza raportului lunar acceptat expres sau tacit de catre achizitor, prestatorul va emite si comunica 
achizitorului  factura reprezentand contravaloarea serviciilor din luna de referinta, in cel mult 3 (trei) zile 
lucratoare de la momentul emiterii raportului lunar. 
3.4. Achizitorul va achita contravaloarea facturilor prin transfer bancar, in contul Prestatorului 
RO84TREZ7005069XXX004667, cont deschis la  A.T.C.P. Mun.Bucuresti, în termen de 30 (treizeci) zile 
lucratoare de la momentul primirii facturii, însoțită de  rapoartele de încasări.  
3.5 În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul are dreptul de a aplica, cu titlu de penalităţi de întârziere, dobânda legala penalizatoare care 
se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale, conform art. 8 si art. 20 din 
Legea nr. 72/2013, coroborat cu art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011, pentru fiecare zi de intarziere 
raportat la contravaloarea obligatiei neexecutate. 
3.6 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul prevăzut de lege, 
atunci prestatorul are dreptul de a solicita ca penalităţi de întârziere, dobînda legala penalizatoare care 
se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale, conform art. 8 si art. 20 din 
Legea nr. 72/2013, coroborat cu art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011, pentru fiecare zi de intarziere 
raportat la suma restanta de plată . 
 3.7 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept fără a mai fi necesară punerea în 
întârziere şi de a pretinde plata de daune-interese. 
 
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
4.1. Obligaţiile achizitorului: 
a) Sa asigure în permanenţă conexiunea între server-ul său şi serverele la care sunt conectate Canalele de 
colectare ale prestatorului, astfel încât contribuabilii, prin utilizarea acestora, să-si poată achita obligatiile 
fata de achizitor  
b) Sa pună la dispoziţia prestatorului  o adresă de e-mail valida, unde acestia să-i poată furniza informaţiile 
despre rapoartele de activitate si nu numai;  
c) Sa încheie decontarea si/sau reconcilierea conform art. 1, cu privire la încasările înregistrate prin 
canalele de colectare, stabilind valoarea totală a încasărilor realizate şi cuantumul comisionului datorat;  
d) Sa achite comisionul datorat conform contractului. 
e) Sa păstreze confidenţialitatea datelor despre prestator şi activitatea acestora, de care a luat cunoştinţă 
în timpul şi cu ocazia executării prezentului contract; 
f) Sa stabilească împreună cu prestatorul textul care se va imprima pe bonul (chitanţa) care atestă 
efectuarea plăţii prin intermediul canalelor de colectare. Acesta va reprezenta Anexa nr. 2 la prezentul 
contract; 
g) Sa asigure si/sau permita instalarea de Canale de colectare in locatiile sale sau a eventualilor sai 
parteneri;  
h) Sa mentioneze pe verso-ul informarilor privind obligatiile fiscale emise catre contribuabili posibilitatea 
de plata prin canalele de colectare ale prestatorului ; 
 
4.2. Obligaţiile prestatorului 
a) să incaseze prin canale de colectare sumele achitate de contribuabili si sa le transfere in contul bancar 
al achizitorului in termen de 1 zi lucratoare de la data raportului zilnic de plati.   



b) să păstreze confidenţialitatea datelor despre care a luat cunoştinţă cu prilejul executării prezentului 
contract;  
c) să comunice de îndată achizitorului orice disfuncţionalitate în accesarea e-mail-ului sau a server-ului 
puse la dispoziţie de acesta, care împiedică derularea operatiunilor descrise in cadrul art. 1;   
d) să transmită informaţiile complete despre tranzacţiile încheiate către o adresă de e-mail sau într-o 
aplicaţie pusă la dispoziţie în acest scop de catre achizitor; 
e) sa elimine din meniul aplicatiei serviciul de plata a amenzilor, taxelor si impozitelor in termen de 2 zile 
lucratoare de la data incetarii prezentului contract, in caz contrar datoreaza penalitati, conform art. 3.5 
de mai sus. 
 
5.  NATURA RELATIILOR DINTRE PARTI 
5.1 Prezentul contract exclude orice forma de asociere intre parti. 
5.2 Prezentul contract nu va fi in nici un caz interpretat nici drept o dovada de tratament preferential intre 
parti, nici ca o dorinta de impartire a rezultatelor obtinute.  
5.3 Prezentul contract a fost negociat clauza cu clauza si reprezinta rezultatul negocierii directe intre Parti. 
Partile au inteles pe deplin continutul contractului in ansamblu si al fiecarei prevederi in parte si au apelat 
pentru aceasta la consultanti legali, contabili, fiscali, tehnici etc dupa cum au considerat de cuviinta. 

 5.4 Partile au reprezentarea faptului ca pe durata Contractului pot interveni modificari exceptionale ale 
conjucturii avute in vedere la incheierea Contractului, care pot modifica, la randul lor, echilibrul 
contractual. Aceste imprejurari pot consta de exemplu, in: modificari legislative in Romania sau in 
Uniunea Europeana, referitoare la amenzile, taxele si impozitele aplicabile (de exemplu TVA, taxe vamale, 
etc.) sau care introduc aplicarea unor noi amenzi, taxe, impozite sau prime de asigurare, oscilatii ale 
cursului valutar si/sau ale indicilor de referinta, crize economico-financiare nationale/internationale, 
modificari ale ratei inflatiei, crize ale pietelor materiilor prime de baza (aur, petrol, grane, lemn, etc.), ale 
pietelor de capital, dezastre naturale, cataclisme, cutremure, inundatii, secete, schimbari climaterice, 
epidemii, pandemii, razboi, atacuri teroriste, crize politice, greve, miscari de strada, embargo, si oricare 
altele asemenea. 
5.5 Partile declara ca isi asuma toate riscurile generate de intervenirea oricareia sau mai multora dintre 
situatiile mentionate la art. 5.4., in masura in care acestea nu constituie imprejurari de forta majora, asa 
cum aceasta este definita la art. 8 din prezentul contract. Astfel, schimbarile generate de aparitia 
situatiilor mai sus mentionate nu vor fi considerate situatii exceptionale neprevazute de catre parti (in 
acceptiunea partilor si a legii) si, prin urmare, nu vor afecta continutul si intinderea obligatiilor de plata 
sau de alta natura, din prezentul Contract. 
 
6. CESIUNEA CONTRACTULUI 
Partile nu au dreptul sa cedeze o parte sau toate drepturile si obligatiile sale aferente prezentului contract 
unui tert, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.  
Prezentul articol nu se aplica in privinta subcontractorilor, tertilor colaboratori si parteneri ai 
Prestatorului, cu care acesta are încheiate contracte subsecvente in vederea indeplinirii intocmai si la timp 
a obligațiilor asumate prin prezentul contract, Prestatorul se va asigura însă ca toate contractele încheiate 
in acest sens vor respecta prevederile prezentului contract si nici nu vor afecta, nici nu vor aduce atingere 
clauzelor acestuia, fiind răspunzător in fata achizitorului pentru executarea contractului. 
 
7 CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
7.1 Partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si tuturor documentelor privind 
executarea contractului, indiferent de natura acestora si indiferent de suportul pe care sunt transmise 



informatiile. Partile vor trata aceste informatii ca fiind strict confidentiale si vor folosi, reproduce sau 
retransmite Informatia Confidentiala numai in scopul realizarii obiectului contractului si in conditiile 
prezentului contract.  
7.2 Prin informatie confidentiala se va intelege orice informatie, indiferent de suportul pe care este 
transmisa, si care se refera la date de ordin tehnic, comercial, de marketing sau de know-how ale partilor, 
care sunt transmise in scopul realizarii obiectului prezentului contract. Partile vor restrange dezvaluirea 
informatiei confidentiale numai la acei angajati care trebuie sa o cunoasca in scopul prestarii serviciilor, 
pe care ii vor informa referitor la obligatiile ce decurg din prezentul contract si nu vor dezvalui informatia 
confidentiala nici unei terte parti fara consimtamantul prealabil scris al Partii ce ofera informatia. 
Restrictiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea Informatiei Confidentiale ce face 
obiectul acestui Contract nu se vor aplica informatiilor: 

(i)care dupa dezvaluirea ca Informatie Confidentiala devin de notorietate, aflandu-se la 
dispozitia publicului; 
(ii)care sunt cerute a fi dezvaluite prin lege, hotarare judecatoreasca sau de catre o 
autoritate competenta, avand un temei legal pentru a intra in posesia informatiei. 

7.3 In cazul incalcarii de catre una dintre parti a clauzei de confidentialitate, dovedita de partea care este 
prejudiciata, partea in culpa va fi obligata la plata de despagubiri in cuantum egal cu marimea prejudiciului 
creat. 
 
7.4 Securitatea datelor 
În înţelesul Regulamentului (UE) 2016/679 prestatorul are calitatea de operator date cu caracter personal. 
Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidențialității și securității datelor. Prestatorul se obligă să 
aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea  datelor cu caracter personal 
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în 
special dacă prelucrarea respectivă comporta transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva 
oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 
Pe durata derulării prezentului contract achizitorul şi prestatorul îşi asumă următoarele responsabilităţi  
referitoare la securitatea informaţiilor vehiculate în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin fiecărei părţi: 
- Securitatea Transmiterii Informaţiilor 
Transmiterea informaţiilor între achizitor şi prestator se face prin documente suport electronic sau suport 
hârtie. Toate datele personale colectate, stocate şi prelucrate se supun principiilor de prelucrare stipulate 
în Regulamentul (UE) 2016/679. 
- Transmiterea electronică a informaţiilor 
Informaţiile format electronic se transmit numai prin email. Pentru transmiterea şi primirea informaţiilor 
achizitorul va utiliză o singură adresa de email, şi anume: george.adam@taxelocale6.ro 
- Imprimarea datelor 
Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi de către prestator 
pentru această operaţiune. 
- Transmiterea informaţiilor suport hârtie 
Toate documentele pe suport hârtie transmise între achizitor şi prestator vor fi predate în plicuri sigilate, 
prin reprezentant, curier sau prin poştă, cu confirmare de primire. Plicurile vor indica clar adresa de livrare 
şi numele persoanei destinatare. Transmiterea documentelor format hârtie prin curier sau posta se 
anunţă prin e-mail destinatarului. După primirea documentelor prin curier sau poştă, 
achizitorul/prestatorul confirmă prin e-mail primirea în bune condiţii a documentelor. 
 
 



8. FORTA MAJORA 
 8.1 Forta Majora, convenita ca fiind un eveniment imprevizibil si invincibil, independent de vointa partilor, 

care are loc dupa momentul semnarii prezentului contract, impiedicand una sau ambele parti sa-si 
indeplineasca obligatiile asumate prin acesta, exonereaza de raspundere partea care, in conditiile legii, o 
invoca. 
8.2 Partea care invoca Forta Majora va remite celeilalte parti dovezile emise de catre autoritatea 
competenta referitor la existenta imprejurarilor de forta majora, in cel mult 48 de ore de la producerea 
acestora. 
8.3 Daca durata dovedita a existentei cazului de Forta Majora este mai mare de 10 zile, cele doua parti se 
vor intalni in mod obligatoriu pentru a decide conditile de continuare a derularii contractului sau conditiile 
de incetare a acestuia. 

 8.4 Exonerarea de raspundere este valabila numai pe durata existentei cazului de Forta Majora. Pe 
aceasta perioada partile nu pot pretinde nici un fel de despagubire in legatura cu derularea prezentului 
contract. 

 
9 NOTIFICĂRI  
9.1. Orice notificare adresată de una din părţile prezentului contract celeilalte/celorlalte va fi valabilă doar 
dacă se transmite în scris la adresele/datele de contact ale părţilor arătate în preambulul prezentului 
contract.  
9.2. Dacă notificarea se face prin poştă, se va transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire şi se va considera primită la data menţionată de oficiul poştal primitor pe confirmarea de primire. 
9.3. Dacă notificarea se transmite prin fax, se va considera primită în prima zi lucrătoare care urmează 
aceleia în care a fost transmisă. 
9.4 Daca notificarea se transmite prin email se va considera primita la momentul transmiterii, cu conditia 
ca partea care o transmite sa aiba confirmarea primirii. In caz contrar, se va considera primita in ziua 
imediat urmatoare.    
 
10. INCETAREA CONTRACTULUI 
10.1 Contractul inceteaza la initiativa oricareia dintre parti cu obligatia notificarii termenului de incetare 
cu un preaviz de minim 30 de zile 
10.2  Contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de catre prestator, in cazul in care incetarea 
contractului este solicitata de Banca Nationala a Romaniei. 
10.3. Contractul inceteaza la epuizarea valorii maxime prevăzute la punctul 3.1. 
 
11. OBLIGATIILE PARTILOR IN CAZ DE INCETARE A RELATIILOR CONTRACTUALE 
Incetarea contractului din orice motive nu afecteaza obligatiile deja scadente intre parti. 
 
12. LITIGII  
Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona in limita 
posibilitatilor pe cale amiabila. 
In situatia in care procedura amiabila nu va conduce la rezolvarea litigiului, partile se vor adresa 
instantelor competente. 
 
13. DIVERSE 
13.1 Nici o modificare a termenilor prezentului contract nu va putea crea obligatii uneia dintre parti, daca 
aceasta modificare n-a facut obiectul unui act aditional semnat de cele doua parti.  



13.2 Datele de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea intre partile contractante: 
Idea Bank: Directia Operatiuni - operatiuni@idea-bank.ro  
D.G.I.T.L. Sector 6  tehnic : nuti.negoi@taxelocale6.ro  
D.G.I.T.L. Sector 6 contabilitate  venituri : serviciuleconomic@taxelocale6.ro 
13.3 Anexele 1, 2, 3 fac parte integranta din Contract. 
 
Prezentul contract contine ..... pagini (inclusiv anexele) si a fost semnat astazi ...................., in doua 
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii 
de catre toate partile contractante. 
 
     Achizitor,          Prestator   
D.G.I.T.L. Sector 6                                Idea Bank S.A.    
  Director General                                                             Vicepresedinte Executiv               
 Alin Mihai VĂIDEANU                                                                  Maria Baiasu                
         
                           
  
                                   
  Vizat C.F.P.P.                       Vicepresedinte Executiv 
           Alin Fodoroiu 
 
                                
Şef Serviciul Economic       

Zamfir Nicoleta                                                                                                               Avizat, 

 Directia Financiar Contabilitate, 
  
                                                                
 Serviciul Juridic                              
    
  
                                        Avizat, 
Şef Birou Achiziţii şi                  Directia Juridica 
  Urmărire Contracte 
  Angelescu Camelia 
 
 
 
Șef Birou Prelucrarea 
 Automată a Datelor 
     Ionescu Aneta 
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ANEXA NR. 1  
LA CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

 
Nr. ...................2020 

 
 

 PROCEDURA DE PLATA A AMENZILOR, TAXELOR SI IMPOZITELOR PRIN INTERMEDIUL STATIILOR DE 
PLATA  

 
Procedura de plata se desfasoara astfel:  

1. Contribuabilul va accesa din meniul Statiei de plata  - serviciul de plata al D.GI.T.Lsector 6 ; 

2. Contribuabilului ii vor fi solicitate datele de autentificare (CNP / CUI / CIF si/sau ROL); 

3. Utilizator va introduce codul unic de identificare (CNP / CUI / CIF si/sau ROL); 

4. Terminalul va face un apel catre serverul utilizat de Prestator prin conexiune securizata transmitand 

informatiile; 

5. Serverul utilizat de Prestator va face un apel catre serverul D.G.I.T.L Sector 6 prin intermediu unui 

Web Service (ce va trebui pus la dispozitie de catre D.G.I.T.L Sector 6 ). Urmare a acestui apel, 

datele vor fi procesate in serverul D.G.I.T.L Sector 6 urmand sa intoarca un mesaj prin acelasi 

WebService catre serverul utilizat de Prestator cu 2 situatii: 

a. Datele de autentificare nu pot fi validate sau nu sunt in baza de date a D.G.I.T.L Sector 6; 

             b.     Date de autentificare ok si contribuabil in baza de date – then – informatii despre debite; 

6. Pentru situatia in care serverul D.G.I.T.L Sector 6 raspunde conform punctului 5a, Contribuabilul 

este instiintat cu un mesaj de eroare ca nu a fost idetintificat in baza de date sau Codul unic de 

identificare este invalid;  

7. Pentru situatia in care serverul Achizitorului raspunde conform punctului 5b, mesajul este transmis 

catre terminalul in cauza de catre serverul utilizat de Prestator; 

Contribuabilului i se afiseaza pe ecranul Statiei de plata - informatiile de plata.  

8. Contribuabilul selecteaza taxele pe care doreste sa le plateasca, afisandu-se in acest caz totalul ce 

urmeaza a fi achitat. 

9. Dupa selectia sumelor de plata, Contribuabilul apasa butonul “inainte” afisat in interfata statiei de 

plata si este redirectionat in ecranul de plata (cel in care se accepta introducerea bancnotelor); 

10. Contribuabilul introduce bancnotele efectuand plata sumelor selectate; 

11. Terminalul emite chitanta doveditoare a platii efectuate cu toate datele necesare identificarii acestei 

tranzactii; 



12. Terminalul transmite catre serverul utilizat de Prestato, informatiile legate de plata (id tranzactie, 

data, ora, suma achitata, campurile selectate de client) 

13. Serverul utilizat de Prestator trimite prin WebService catre serverul D.G.I.T.L Sector 6 datele 

referitoare la tranzactie confirmand astfel plata. 

  

 Prezenta anexa a fost încheiata într-un numar de 2 (doua) exemplare, unul pentru fiecare parte 
contractanta, astazi .............2020, data semnarii sale. 

           
      Achizitor                                         Prestator   

        

Direcţia Generală de Impozite                                                                   Idea Bank S.A. 

         şi Taxe Locale Sector 6                                                          

            

          Director General                                Vicepresedinte Executiv   

      Alin Mihai VĂIDEANU                                       Maria Baiasu   

   

 

 

                      Vicepresedinte Executiv 

 

                                                     Alin Fodoroiu 

   Vizat C.F.P.P.        

  

        

                                      Avizat 

Şef Serviciul Economic               Director Directia Financiar Contabilitate 

Zamfir Nicoleta                                                                    Dumitriu Iulia 

 

 

                       

                                  Avizat, 

 Serviciul Juridic                                                                       Directia Juridica 

 

                      

        

  Şef Birou Achiziţii  şi  Urmărire Contracte 

  Angelescu Camelia 

 

 

  

 

Șef Birou Prelucrarea  Automată a Datelor 

     Ionescu Aneta 



 

 

 

 
 
 
 

Anexa nr. 2 
La contractul nr. Nr. 5408 din 25.09.2020 

Model chitanta 
 
 

                                     
 

                  



         
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 3 
 

La contractul nr. Nr. 5408 din 25.09.2020 
 

                          Conturi IBAN deschise la Trezoreria Sector 6 
 
Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6  
Cod Fiscal: 12380248 
Banca: Trezoreria Sector 6 
 
 

CONTURILE  IBAN SI CODURILE  DE  LA PERSOANE FIZICE  - CU DEBIT SI FARA DEBIT  
            

Denumire impozit / taxa Cont IBAN 
Cod 
cont 

Impozit cladiri RO46TREZ7062107020101XXX  40 

Diferenta impozit cladiri 2010 RO46TREZ7062107020101XXX  40 

Diferenta impozit cladiri 2013 RO46TREZ7062107020101XXX  40 

Taxa cladiri RO46TREZ7062107020101XXX  40 

Impozit teren intravilan RO90TREZ7062107020201XXX  39 

Diferenta impozit teren intravilan 2013 RO90TREZ7062107020201XXX  39 

Impozit teren intravilan agricol RO90TREZ7062107020201XXX  41 

Diferenta impozit teren intravilan agricol 2013 RO90TREZ7062107020201XXX  41 

Impozi teren intravilan agricol in folosinta RO90TREZ7062107020201XXX  41 

Diferenta taxa teren intravilan agricol in folosinta 2013 RO90TREZ7062107020201XXX  41 

Impozit drumuri si cai ferate RO90TREZ7062107020201XXX  39 

Impozit teren extravilan RO87TREZ7062107020203XXX  412 

Diferenta impozit teren extravilan 2013 RO87TREZ7062107020203XXX  412 

Taxa teren extravilan RO87TREZ7062107020203XXX  412 

Taxa teren folosinta RO88TREZ70621070250XXXXX  371 

Diferenta taxa teren folosinta 2013 RO88TREZ70621070250XXXXX  371 

Impozit auto RO65TREZ7062116020201XXX  43 

Diferenta impozit mijl transp 2010 RO65TREZ7062116020201XXX  43 

Impozit auto veh lente RO65TREZ7062116020201XXX  4313 

Impozit auto 12 tone RO60TREZ7065033XXX000222  4312 

Taxa hoteliera RO61TREZ70621120207XXXXX  214 

Impozit spectacole RO20TREZ70621150201XXXXX  88 

Impozit videoteca / discoteca RO20TREZ70621150201XXXXX  88 

Taxa Comert cu caracter sezonier(ocazional) RO61TREZ70621180250XXXXX  351 

Taxa Comert cu produse alimentare si nealimentare RO61TREZ70621180250XXXXX  352 

Taxa Alimentatie publica si terase de vara RO61TREZ70621180250XXXXX  353 

Taxa Productie,prestari servicii,jocuri distractive si 
agrement 

RO61TREZ70621180250XXXXX  354 

http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=49
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=49
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=49
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=49
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=62
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=62
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=62
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=62
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=62
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=62
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=62
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=66
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=66
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=66
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=60
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=60
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=57
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=57
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=57
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=53
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=54
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=41
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=41
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=55
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=55
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=55
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=55


Taxa Jocuri de noroc si schimb valutar RO61TREZ70621180250XXXXX  355 

Taxa Depozite si anexe la constructii RO61TREZ70621180250XXXXX  356 

Taxa Comert cu presa si carte RO61TREZ70621180250XXXXX  357 

Taxa Organizare de santier RO61TREZ70621180250XXXXX  358 

Taxa Garaj DP RO61TREZ70621180250XXXXX  3510 

Taxa Cai suplimentare de acces RO61TREZ70621180250XXXXX  3515 

Taxa utiliz.locuri publice cu mijl.publicitare RO61TREZ70621180250XXXXX  935 

Taxa afisaj rcl-publ/loc act RO61TREZ70621180250XXXXX  70 

Taxa afis.rcl./pbl-alt loc RO61TREZ70621180250XXXXX  702 

Taxa serv.rcl.pbl - contract RO61TREZ70621180250XXXXX  701 

Taxa parcare de resedinta RO61TREZ70621180250XXXXX  48 

CheltuieliJudecata/imputatii/despagubiri RO39TREZ70621330228XXXXX  50 

Venituri din amenzi - aplicate de C.L.6 RO61TREZ70621A350102XXXX  76 

Amenzi Pol Loc S6 RO61TREZ70621A350102XXXX  76 

Amenzi de circulatie RO61TREZ70621A350102XXXX  30 

Amenzi A.F. Sect 6 RO61TREZ70621A350102XXXX 79 

Amenzi Autostrazi si Drumuri Nationale RO61TREZ70621A350102XXXX  790 

Amenzi I.G.P RO61TREZ70621A350102XXXX  791 

Amenzi Politia de Frontiera RO61TREZ70621A350102XXXX 792 

Amenzi Politia T.F RO61TREZ70621A350102XXXX  793 

Amenzi S.N.C.F.R RO61TREZ70621A350102XXXX  794 

Amenzi Metrorex RO61TREZ70621A350102XXXX  795 

Amenzi Jandarmerie RO61TREZ70621A350102XXXX  796 

Amenzi Prefecturi RO61TREZ70621A350102XXXX  797 

Amenzi Garda Financiara RO61TREZ70621A350102XXXX  798 

Alte Amenzi RO61TREZ70621A350102XXXX  799 

Imputatii ajutor caldura RO08TREZ70621360250XXXXX  200 

Amenzi RATB RO86TREZ7065083XXX003559  10 

Amenzi PMB RO86TREZ7065083XXX003559  96 

Amenzi Gardieni Publici RO86TREZ7065083XXX003559  97 

Taxa judiciara de timbru CD RO92TREZ70621070203XXXXX 14 

Cheltuieli executare silita RO09TREZ70621360214XXXXX  203 

 
             Achizitor                                                              Prestator  

   

Direcţia Generală de Impozite                                                                                        Idea Bank S.A. 

         şi Taxe Locale Sector 6                                                          

            

          Director General                                                   Vicepresedinte Executiv

   

      Alin Mihai VĂIDEANU                                                            Maria Baiasu 

     

 

                                        Vicepresedinte Executiv 

                           Alin Fodoroiu 

   Vizat C.F.P.P.         

 

                                                    Avizat 
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http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=46
http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=38
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http://192.168.1.3/AvanTax/BasicWeb/FrmEntitate.aspx?eName=FrmContBuget&aplf=1&fContBugetId=70


Şef Serviciul Economic                                                            Director Directia Financiar 

Contabilitate 

   Zamfir Nicoleta                                                                                                           Dumitriu Iulia                       

 

         

 Serviciul Juridic                                                                                 

                                                                                                                Avizat, 

  Şef Birou Achiziţii şi                     Directia Juridica 

  Urmărire Contracte 

  Angelescu Camelia 
 

 
 

Șef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

   Ionescu Aneta 

 


