
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

ORDIN 

privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea furnizării informațiilor în format 
electronic de către  Institutul Naţional  de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI 

Bucureşti către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 

 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  art. 7, lit. A, pct. 23 
din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 în temeiul prevederilor art. 11 alin (3) din H.G. nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 1621 din 22 
decembrie 2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Naţional  de Cercetare 
– Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti; 

 
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală  emite următorul ordin: 

 
 

    ART. 1 Pentru furnizarea informațiilor în format electronic de către  Institutul Naţional  
de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, se aprobă protocolul de colaborare, conform anexei care face 
parte integrantă din prezentul ordin.   
  ART. 2 Direcția Generală de Informații Fiscale împreună cu Direcția Generală de 
Tehnologia Informației vor asigura gestionarea datelor și informațiilor obținute în baza 
acestui ordin.    
  ART. 3 Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului ordin. 
  ART. 4 
    (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la 
art. 1 se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2) În accepţiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter 
personal pentru prelucrările efectuate în baza de date care face obiectul protocolului 
prevăzut la art. 1.     
  ART. 5    
        Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
        

  Bogdan Nicolae STAN 


