
Instrucțiuni utilizare serviciu PROGRAMĂRI ONLINE 

 

Se accesează meniul Programări online din cadrul sectiunii Servicii online de pe portalul 

ANAF, www.anaf.ro. 

 

Serviciul “Programari online” ofera posibilitatea stabilirii unei programari online, pentru unul 

din serviciile:  

 

 

Programarea online pentru serviciul „identificare vizuala on-line (sistem video)” se poate 

realiza de catre persoanele fizice care au facut solicitare de aderare la SPV, utilizand aplicatia 

disponibila la URL-ul: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp. 

http://www.anaf.ro/
https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp


Programarea online pentru restul serviciilor din lista de mai sus se poate realiza de catre 

orice persoana fizica sau juridica, ce doreste efectuarea unei programari, la una din unitatile 

fiscale disponibile in aplicatie.  

Programările pentru aceste servicii se pot realiza din ziua următoare celei curente. 

 

 

Click pe butonul Continuă> 



 

 



 

 

 

Serviciul de identificare vizuală se poate programa la orice unitate fiscală. 

În situația în care optați pentru identificare vizuală nu veți putea bifa un alt serviciu. 

În situatia în care sunteti intregistrat in SPV cu intentia de a utiliza serviciul identificarea vizuala 

on-line (sistem video) și alegeți un alt serviciu decât identificarea vizuala on-line (sistem video) 

veti primi un mesaj de atentionare. 



 



 

 

Se apasă butonul Rezervă> 

Se va primi email-ul de confirmare ce va contine,  in situatia in care optati pentru identificare 

vizuala si instructiunile utilizarii platformei web precum si link-ul de anulare pentru situatia in 

care doriti anularea programarii. 



 

Se va primi email-ul de confirmare: 

 

 

 

În situația în care nu vă mai puteți prezenta la data și ora programată, se selectează link-ul  

“ANULARE” din email-ul de confirmare. 

 

 

Link-ul anulare din mailul de confirmare este funcțional o singura dată. În situația în care acest 

link este accesat ulterior operațiunii de anulare, veți primi mesajul “Programarea nu mai poate fi 

anulata (intalnirea a avut loc/a fost deja anulata/data selectata pentru programare a trecut).”. 

Acest mesaj va fi primit si daca  intalnirea a avut loc sau data selectata pentru programare a 

trecut. 

  

 



 

SERVICIUL DE PROGRAMARI ONLINE ESTE DISPONIBIL SI DIN SPV 

 

 

 



 

 



 

 

 

Se selectează si se completează: 

- CIF/CNP 

- Județul 

- Unitatea fiscală 



- Serviciul/Serviciile 

- Ziua 

- Ora 

 

 

Se apasă butonul Rezervă> 



 

 

 

Se va primi email-ul de confirmare: 

 

 

In situația în care nu vă mai puteți prezenta la data și ora programată, se selectează link-ul  

“ANULARE” din email-ul de confirmare. 

 

Link-ul anulare din mailul de confirmare este funcțional o singura dată. În situația în care acest 

link este accesat ulterior operațiunii de anulare, veți primi mesajul “Programarea nu mai poate fi 

anulata (intalnirea a avut loc/a fost deja anulata/data selectata pentru programare a trecut).”. 

Acest mesaj va fi primit si daca  intalnirea a avut loc data selectata pentru programare a trecut. 

  

 


