
          Anexa nr. 3 
ANTET1) 
Dosar de executare nr………................. 
Nr.........................din................. 

         Către2)  ………………………………….......... 
         cod de identificare fiscală……….................. 
         str. .................................nr...., bloc .....,sc...,  
         et....., ap. .....,sector.......,localitatea............. 
         .............., judeţul ..............., cod poştal......... 

  

     ÎNŞTIINŢARE 
PRIVIND ORGANIZAREA MEDIERII 

 
 

 

         În conformitate cu prevederile art.230¹ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările, precum și ale Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.       /2019 pentru aprobarea Procedurii de 
mediere, precum şi  a documentelor  pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii 
situaţiei economice şi financiare,  vă înştiinţăm că, urmare Notificării dumneavoastră privind 
intenția de mediere, înregistrată la organul fiscal sub nr....................din data de.............., 
sunteți invitat în data de ….............., la ora............., la sediul nostru situat în localitatea 
................., str. ........................., nr. ......, etaj........., camera nr............., pentru a participa la 
întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere. 
 În situația în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteți prezenta la data și ora 
stabilită prin prezenta înștiințare, vă rugăm să ne contactați, pentru fixarea de comun acord, 
a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data ................, respectiv 
data la care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul 
neprezentării până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de 
îndată, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează acest fapt. 
 Având în vedere faptul că, așa cum rezultă din notificare, obiectul medierii îl 
constituie³) 
          - clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie, la întâlnire urmează să vă   
prezentați cu orice documente și informații pe care le considerați relevante în acest sens. 
 - analiza de către organul fiscal împreună cu dumneavoastră a situaţiei economice şi 
financiare  în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv        
posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege. 
  Pe lângă informațiile menționate în notificare, la întâlnire puteți prezenta și alte date și  
documente pe care le  considerați relevante în vederea susținerii situației economice și        
finaciare. 
 

   Conducătorul unităţii fiscale, 
               Nume şi prenume .................. 

                      Semnătura ................................... 
L.S. 

 
 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679    
 
___________________________________ 

1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind 
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările  
ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal  emitent al prezentului act. 
2 Se va menţiona numele, prenumele/denumirea debitorului. 
3 Se va bifa în mod corespunzător obiectul notificării 
 



 
 
1. Denumire: În ştiin ţare privind  organizarea medierii 
2. Format:  A4/t1. 
3. Caracteristici de tip ărire:  se  editează din sistemul informatic. 
4. Se utilizeaz ă:  în baza art.230¹ din Legea nr.207/2015 privind Codul de  procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
5. Se întocme şte:  în 2 exemplare de către organul fiscal 
6. Circul ă: 1 exemplar la debitor. 
7. Se arhiveaz ă: 1 exemplar la dosarul fiscal.    
 
 

 
 
 

 
 


