PREZENTARE PROMOVARE GHISEUL.RO LA NIVELUL SECTORULUI 3

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, Primaria Sector 3, prin Directia Impozite si
Taxe Locale Sector 3 sustine inregistrarea in Sistemul National Electronic de Plata
Online cu cardul bancar, www.ghiseul.ro, care permite plata electronica a impozitelor
si taxelor aferente bugetului local sector 3 direct pe internet.
Directia Impozite si Taxe Locale Sector 3 a implementat acest sistem de plata din
data de 06.02.2012. De la aceasta data si pana la inceputul campaniei de promovare a
site-ului www.ghiseul.ro derulata de Primaria Sector 3, prin Directia Impozite si Taxe
Locale Sector 3 s-au inregistrat aproximativ 5000 de utilizatori.
Ce este Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar?
Este un sistem care va permite plata online prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre
Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale, a obligatiilor fiscale
locale existente. Acest site este securizat la inalte standarde privind tranzactionarea pe
baza de carduri bancare.
Plata cu cardul direct pe internet prin ghiseul.ro confera utilizatorilor
numeroase avantaje cum ar fi:
•

Confort, rapiditate si independenta geografica si temporala (posibilitatea
achitării taxelor şi impozitelor locale oricând şi oriunde v-aţi afla);
• Siguranta asigurata de un site securizat la inalte standarde privind
tranzactiile cu cardul pe internet;
• Posibilitatea platii impozitelor si taxelor locale pentru toate proprietatile
detinute pe teritoriul Romaniei, cu conditia inrolarii in sistem a unitatii
administrativ teritoriale pe raza careia se situeaza proprietatea;
• Plata amenzilor, atat la jumatate din minim, in termenul de 48 de ore,
cat si ulterior;
• Nu se percepe comision.
Mai multe detalii gasiti pe site-ul www.ditl3.ro site-ul Directiei Impozite si Taxe Locale
sector 3
Activarea contului pe ghiseul.ro pentru plata taxelor şi impozitelor direct pe
internet are, dupa cum am aratat, numeroase avantaje pe termen lung, astfel incat în
următorii ani vă veţi putea plăti taxele şi impozitele direct cu cardul pe www.ghiseul.ro,
utilizând datele de acces activate deja.
Ca urmare a implementarii acestui sistem, Primăria Sectorului 3, cu sprijinul
Visa Europe şi Banca Transilvania, a dezvoltat campania "Activează-ţi contul pe
ghiseul.ro şi ai numai de câştigat", pentru a susţine înrolarea contribuabililor în sistemul

www.ghiseul.ro, care permite plata electronică a impozitelor şi taxelor aferente
bugetului sectorului 3 direct pe internet.
De mentionat este si faptul ca, suntem singura institutie din tara care
promoveaza aceasta modalitate de plata si dupa implementare.
Campania de promovare a acestei modalitati de plata are loc in perioada
01.08.2013 – 31.12.2013.
Persoanele care isi activeaza contul pe ghiseul.ro in perioada de desfasurarea a
campaniei vor fi inscrise automat in concurs pentru castigarea premiilor constand in 5
Smartphone Galaxy S4 mini si marele premiu – 1 tableta Samsung XE500T1C –
AO1ROZ2760, in valoare totala de 15.827 lei.
Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti conform Regulamentului de
participare disponibil in mod gratuit pe www.ditl3.ro.
Campania se adresează tuturor persoanelor cu vârsta peste 18 ani, care îşi ridică
datele de acces (utilizator şi parola) pentru www.ghiseul.ro de la sediile DITL Sector 3,
pe care le utilizează pentru a intra pe site şi a-şi schimba parola în perioada 01.08 –
31.12.2013.
Pentru ridicarea datelor de acces pentru ghiseul.ro este necesar să completaţi şi
semnaţi o cerere, care poate fi descărcată de pe site-ul institutiei.
Paşii necesari pentru concretizarea avantajelor generate de accesarea sistemului
electronic de plată a taxelor şi impozitelor locale pe internet sunt următorii:
- Deplasarea la sediile DITL Sector 3 din str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5, str.
Sfânta Vineri nr. 32 şi str. Câmpia Libertăţii nr. 36, având la dumneavoastră actul de
identitate
- Emiterea pe loc a datelor de acces (utilizator şi parolă) pentru plata cu cardul
pe site-ul www.ghiseul.ro
- Accesarea www.ghiseul.ro si modificarea parolei
Activarea contului pe www.ghiseul.ro (finalizată la momentul modificării
parolei iniţiale) reprezintă o înscriere automată la tragerea la sorţi pentru 5 telefoane
Galaxy S4 mini (respectiv 1 telefon în fiecare lună) şi pentru marele premiu constând
intr-o tableta Samsung XE500T1C-A01RO Z2760 64GB WIN8.
Rezultatele campaniei sunt evidentiate de urmatoarele date statistice:
De la inceperea campaniei (01.08.2013) si pana in prezent au fost
alocate un numar de 4280 de parole
S-au activat un numar de 1076 utilizatori
Dintre utilizatorii activati 22 au efectuat plati din afara teritoriul
Romaniei

Deasemenea, dorim sa mentionam ca de la inceputul anului si pana in prezent sau incasat, prin aceasta modalitate de plata, 795.000 lei, comparativ cu 187.000 lei pe tot
parcursul anului 2012.
Scopul principal al campaniei "Activează-ţi contul pe ghiseul.ro şi ai numai de
câştigat" este cresterea increderii cetatenilor in utilizarea platilor on-line si in special
prin Ghiseul.ro, fapt care ar conduce la cresterea numarului de utilizatori la nivelul
sectorului 3.
Aceasta campanie se doreste a fi un proiect pilot sau altfel spus „o poveste de
succes”, care sa fie preluata si de alte Directii de taxe si impozite locale astfel incat
aceasta modalitate de plata sa poata fi, in scurt timp, utilizata cu succes la nivel national.

