
RAPORT DE EVALUARE 
Ă A IMPLEMENT RII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2013

Numele autorităţii sau instituţiei publice 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – APARATUL PROPRIU

INDICATORI cod RASPUNS
ţA. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informa ii

1. ţInstitu ia dumneavoastră ş ţ a elaborat i publicat informa iile de interes 
public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2013 ? 

A1 DA NU

x
2. ă ă ăLista a fost f cut  public  prin:

ş ţa. Afi are la sediul institu iei A2_1
b. Monitorul Oficial al României A2_2
c. Mass-media A2_3

ţd. Publica iile proprii A2_4
e. Pagina de Internet proprie A2_5 x

3. ţ ăInstitu ia d-voastr  a organizat un punct de  informare –
documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 
şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001 ?

A3
DA NU

x

4. ă Num rul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – 
documentare în anul 2012

A4 0

ă ţB. Solicit ri înregistrate de informa ii de interes public 
1. ă ăNum rul total de solicit ri înregistrate, în 2013,  departajat pe domenii de interes:                     145

ă ţ ţ ţ ţ(nu include solicit rile de informa ii redirec ionate spre solu ionare altor institu ii) 
 ţa.Utilizarea banilor publici (contracte, investi ii, cheltuieli  etc)            B1_1 1

ţ b.  Modul de îndeplinire a atribu iilor institutiei publice B1_2 1
ă c.  Acte normative, reglement ri B1_3 5
ţ d.  Activitatea liderilor institu iei B1_4 1

ţ e.  Informa ii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544 B1_5 0
ă  f.  Altele  (se precizeaz  care) ţ ă ăţ:  obliga ii  restante,  list  societ i  cu 

ţă ţ ţpierderi, lista practicienilor în insolven , situa ie redirec ionare a 2% 
ţ ădin impozitul pe venit pentru ONG, situa ie încas ri venituri bugetare, 

ă ă ă ăvenituri gospod rii, ref. marf  confiscat , personal angajat, execut ri 
ă ăsilite,  compens ri,  procese  ale  ANAF,  controale  fiscale,  recuper ri 

ţ ă ăţobliga ii, impozite pl tite de diferite societ i comerciale, ref. taxa auto, 
ăţlista  companiilor  de  stat,  societ i  inactive,  proceduri  fiscale,  nr. 

ţ ţcontribuabili,  reclama ii  evaziune,  clasament  contribuabili,  informa ii 
ă ăref.  la  taxe,  nivel  evaziune  fiscal ,  ramburs ri  TVA,  acte 

ţadministrative, declara ii de avere, circulare interne

B1_6 137

2. ă ă ăNum rul total de solicit ri înregistrate, în 2013,  departajat dup  ţmodalitatea de solu ionare a 



acestora:                                                           145
ă ăa. Num rul de solicit ri înregistrate rezolvate favorabil B2_1 94
ă ţ ă ţ ţb. Solicit ri înregistrate redirec ionate c tre solu ionare altor institu ii B2_2 0

 c ă ă. Num rul de solicit ri înregistrate 
respinse,  din motivul:

ţa) informa ii  exceptate B2_3 29
b) informatii inexistente B2_4 22

ă ăc)  f r  motiv B2_5 0
ţd) alte motiva ii  (care ?) B2_6 0

ă ăd.  Num rul  de  solicit ri  înregistrate 
respinse,  departajat  pe  domenii  de 
interes:

a) utilizarea banilor 
publici (contracte, 

ţinvesti ii, cheltuieli  etc)    

B2_7 0

b)  modul de îndeplinire a 
ţatribu iilor institutiei 

publice

B2_8 0

c)  acte normative, 
ăreglement ri

B2_9 0

d)  activitatea liderilor 
ţinstitu iei

B2_10 0

ţe)  informa ii privind 
modul de aplicare a Legii 
nr. 544

B2_11 0

ă  f)  altele  (se precizeaz  
ţcare):  informa ii  care  se 

ăîncadreaz  secretului 
fiscal  conf.  Art.  11  din 
O.G.  92/2003 ţ,  informa ii 
privind  documente 
interne,  date  centralizate 

ădup  criterii care nu pot fi 
aplicate  bazei  de  date 
ANAF din  cauza modului 
de constituire  a acesteia, 

ţcopii  înscrisuri  între  ter i, 
rapoarte  neîntocmite  de 

ţANAF,  informa ii  din 
ţădosarele aflate în instan  

în care ANAF este parte, 
ţinforma ii/statistici care nu 

ăse afl  la ANAF

B2_12 51

3. ă ă ăNum rul total de solicit ri înregistrate, în 2013,  departajat dup  tipul solicitantului ţinforma iilor:
ă ţ ţ ţ ţ(nu include solicit rile de informa ii redirec ionate spre solu ionare altor institu ii)

ă ă   a. Num rul de solicit ri înregistrate adresate de persoane fizice B3_1 73
ă ă   b. Num rul de solicit ri înregistrate adresate de persoane juridice B3_2 72

4. ă ă ăNum rul total de solicit ri înregistrate, în 2013, departajat dup  modalitatea de adresare ă a solicit rii:
ă ţ ţ ţ ţ(nu include solicit rile de informa ii redirec ionate spre solu ionare altor institu ii)

2



  a. pe suport de hârtie B4_1 18
  b. pe suport electronic B4_2 127
  c. verbal B4_3 ăSolicit rile 

verbale nu sunt 
înregistrate  – 
sunt  primite 
circa  10-12 
apeluri zilnic

ţ ş ţăC. Reclama ii administrative i plângeri în instan
1. ă Num rul de ţreclama ii administrative la 
adresa ţ institu iilor publice în anul 2013 în 
baza Legii nr.544/2001
6

 a. rezolvate  favorabil  
reclamantului

C1_1 2

b. respinse C1_2 4
ţc. în curs de solu ionare C1_3 0

2. ă Num rul de plângeri în ţăinstan  la 
ţadresa institu iilor publice în anul 2013 în 

baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil 
reclamantului

C2_1 1

b. rezolvate în favoarea 
ţinstitu iei

C2_2 0

c. pe rol C2_3 0
D. Costuri
1. ţ Costurile totale de func ionare ale compartimentului (sau 

ă ş ţpersoanelor) îns rcinate cu informarea i rela iile publice 
(consumabile) în anul 2012

D1

2. ă ţ Suma încasat  în anul 2012 de institu ie pentru serviciile de copiere 
ţa informa iilor de interes public furnizate 

D2 0
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