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e-mail

Numele i prenumele persoanelor din conducerea Direc iei Generale Regionale a 
Finan elor Publice Bucure ti

Cadrul legislativ în  baza c ruia func ioneaz  Direc ia General  Regional  a 
Finan elor Publice Bucure ti

începând 
cu data de 01 august 2013, s-a înfiin at Direc ia General  Regional  a Finan elor 
Publice Bucure ti, prin transformarea Direc iei Generale a Finan elor Publice a 
Municipiului Bucure ti i fuziunea prin absorb ie a Direc iei Generale a Finan elor 
Publice Ilfov i a Direc iei pentru accize i opera iuni vamale a municipiului 
Bucure ti i a jude ului Ilfov. 
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dup  categoria postului
nivelul atribu iilor
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dup  nivelul studiilor
pe categorii de sex
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0 1 2 3=2-1 

Venituri Total, din care: in luna 

Anul 2015 Anul 2016 2016 minus 
2015 %  2016/2015 

TOTAL BGC, administrat de 
A.N.A.F. 36.269,15 40.923,27 4.654,12 112,83% 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama),  
care : 24.259,28 26.589,95 2.330,67 109,61% 
Bugetul Fondului Na ional Unic 
de Asigur ri de S n tate 4.180,82 5.327,99 1.147,17 127,44% 
Bugetul asigur rilor sociale de 
stat 7.534,43 8.625,02 1.090,59 114,47% 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj 294,62 380,31 85,69 129,08% 
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STRUCTURA 

PLAN  
ANUL 2016 

REALIZARI 
ANUL 2016 

GRAD 
REALIZARE 
2016 

0 1 2 3=2/1 

AS 1 FP 6630,52 6.265,03 94,49% 
AS 2 FP 2745,91 2.548,27 92,80% 
AS 3 FP 3028,97 2.968,68 98,01% 
AS 4 FP 1811,5 1.841,24 101,64% 
AS 5 FP 2213,92 2.230,14 100,73% 
AS 6 FP 3887,82 3.754,42 96,57% 

CM 18156,51 18.536,33 102,09% 
NEREZ 598,25 929,07 155,30% 
ILFOV 2340,11 1.850,09 79,06% 
VAMA 2504,57 2.516,83 100,49% 
TOTAL 

DGRFPB 43.918,08 43.440,10 98,91% 
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Venituri Anul 2016 
INCLUSIV VAMA 

TOTAL BGC, administrat de A.N.A.F. 43.440,10 

Buget de stat, din care: (exclusiv 
incas ri in vama),  care : 29.106,74 

-Impozit pe profit; 3.566,91 

-Impozit pe venit; 6.550,63 

-TVA (exclusiv incas ri pentru importurile 
de bunuri) 11.785,32 

- Accize (exclusiv incas ri in vam ); 334,22 

- Rest venituri(exclusiv incas ri in vam ); 4.352,85 

Vama 2.516,83 

Bugetul Fondului Na ional Unic de 
Asigur ri de S n tate 5.328,03 

Bugetul asigur rilor sociale de stat 8.625,02 

Bugetul asigur rilor pentru somaj 380,31 
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VENITURI ANUL 2016 
TOTAL venituri, din care: 29.133.659.199,77 

Impozit pe profit (cod 0101) 3.552.551.878,72 
Impozit pe venit (cod 0301+0601) 6.591.041.520,18 
TVA (cod 1001) din care: 13.927.716.945,96 
TVA operatiuni interne (cod 10010101) 14.351.628.490,22 
TVA importuri bunuri (cod 10010102) 2.129.041.826,35 

TVA serv.elect.pers.neimpoz.stab.in 
Romania (cod 10010103) 0,00 

TVA restituita (cod 100102) si (cod 
10010105) 2.683.100.789,00 
Majorari de intarziere TVA (cod 100103) 130.147.418,39 
Accize (cod 1401) 402.322.143,18 

Venituri incadrate in resursele proprii ale 
bugetului Uniunii Europene (cod1701) 228.055.593,00 

Alte venituri 4.431.971.118,73 
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F1=Gradul de realizare a programului de încas ri 
venituri bugetare (valori brute) 

F2a=Gradul de realizare a programului de 
încas ri venituri bugetare (valori nete) 

F2b=Gradul de realizare a programului de 
încas ri venituri bugetare încasate în vam    

F2c=Gradul de realizare a programului de încas ri 
venituri bugetare (valori nete) cu vam  

F3=Gradul de încasare/stingere a arieratelor din 
executare silit  la persoane juridice 

F4=Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 
persoane juridice 

F5=Ponderea încas rilor realizate prin aplicarea 
m surilor de executare silit  în total venituri 
încasate 

F6a=Gradul de conformare voluntar  la plata 
obliga iilor fiscale (valoric) 

F6b=Gradul de conformare voluntar  la plata 
obliga iilor fiscale (valoric) 
F7=Gradul de depunere voluntar  a declara iilor 
fiscale, pe tipuri de impozite 
F8=Evolu ia stocului de deconturi cu sume 
negative de TVA cu optiune de rambursare care, 
la sfarsitul lunii, au termenul legal de solutionare 
intarziat cu mai mult de 90 de zile, fata de stocul 
de astfel de deconturi de la sfarsitul anului 
precedent. 
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F9=Rata de incasare a obligatiilor stabilite 
suplimentar de activitatea de inspectie fiscala, 
incasata in 30 de zile, pentru persoane juridice 
F10=Rata de încasare a obliga iilor stabilite 
suplimentar de activitatea de inspec ie fiscal , 
încasat  în 30 de zile,  pentru persoane fizice 
F11=Numar inspectii efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane juridice 

F12=Num r inspec ii efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane fizice 

F13=Sume atrase suplimentar (nete) pe un 
inspector, urmare inspec iilor fiscale la 
contribuabili persoane juridice 
F14=Sume atrase suplimentar (nete) pe inspector 
urmare inspec iilor fiscale la contribuabili 
persoane fizice 
F15=Ponderea impozitelor, taxelor i contribu iilor 
pentru care s-a modificat baza de impunere în 
total impozite, taxe i contribu ii verificate la 
contribuabili persoane juridice 
F16=Rata sumelor admise de instanta in total 
sume contestate la instanta. 
F17=Ponderea sumelor pentru care organele de 
solutionare a contestatiilor au pronuntat solutii de 
admitere si / sau desfiintare in totalul sumelor 
solutionate pe fond. 
F31=Numarul de verificari fiscale prealabile 
documentare, verificari fiscale si inspectii fiscale 
efectuate de catre un inspector la contribuabilii din 
grupul Persoanelor Fizice cu Averi Mari(PFAM) 
F32=Numarul de verificari fiscale prealabile 
documentare, verificari fiscale si inspectii fiscale 
efectuate de catre un inspector la contribuabilii din 
grupul Persoanelor Fizice cu Risc Fiscal (PFRF) 
F33=Ponderea numarului deciziilor de impunere 
in total actiuni fibalizate; 
 
F34=Suma reprezentand obligatii fiscale 
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suplimentare de plata cu titlu de impozit pe venit 
stabilite/inspector; 
F35=Numarul solicitarilor de informatii de linie de 
TVA solutionate in termen din total solicitari 
primite din UE. 
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Recuperarea crean elor bugetare datorate bugetului general 
consolidat prin aplicarea modalit ilor de executare silit : 

EXECUTARE SILITA DGRFPB 

PF PJ Anul 2016 

1. 
Total num r de titluri executorii communicate, 
din care: 177.326 540.043 717.369 

 

- persoane juridice  540.043 540.043 

- persoane fizice 177.326  177.326 

2. 
Sume realizate la bugetul general consolidat din
executare silit  pe categorii de contribuabili, din 
care:(mil lei) 155,80 2.533,40 2.689,20 

 

- persoane juridice  2.533,40 2.533,40 

- persoane fizice 155,80  155,80 

3. Sume realizate la bugetul general consolidat din
aplicarea m surilor de executare silit  din:       
(mil lei) 155,80 2.533,40 2.689,20 

 

- soma ii 106,86 1.350,30 1.457,16 

- popriri asupra disponibilit ilor din conturi 
bancare 45,97 1.146,77 1.192,74 

- popriri pe venituri (la ter ) 2,26 34,16 36,42 

- valorific ri sechestre mobile 0,54 1,71 2,25 
- valorific ri bunuri imobile indisponibilizate 0,17 0,46 0,63 

4. Num r de licita ii organizate pentru valorificarea 
bunurilor mobile i imobile sechestrate 7 153 160 

5. Atragerea r spunderii solidare: 0 0 0 

 

-num r decizii 13 135 148 

-sume                   (mil lei) 16,29 1.617,08 1.633,37 

6. Debitorii pentru care s-a deschis procedura de 
insolven : 0 0 0 

 

-num r  0 970 970 

-sume 0,00 1.477,61 1.477,61 

7. 
Înscrierea crean elor fiscale în Arhiva 
Electronic  de Garan ii Reale Mobiliare 0 121 121 



www.anaf.ro/anaf/internet/Bucuresti

STRUCTURA 
 
 
 
 

Total încas ri 
din executare 

silit   2016  
 
 
 

Soma ii 
 
 
 
 

Popriri asupra 
disponibili-t ilor 

din conturi 
bancare 

 
 
 

 
 
 

Popriri 
 pe 

venituri   
( la terti )

 
 
 
 

Valorific ri 
sechestre 

 
 
 
 

Valorific ri 
bunuri imobile 
indisponibilizat 

 
 
 

0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 
AS 1 297,62 265.54 30,33 0,78 0,97 0 
AS 2 235,62 120,65 113,86 1,11 0 0 
AS 3 207,17 83.95 117,49 5,37 0,36 0 
AS 4 161,16 67.69 80,39 12,77 0,31 0 
AS 5 186,23 113,59 63,21 9,43 0 0 
AS 6 169,06 82,08 86,28 0 0,24 0,46 

AF CM 1.196,47 596 596,89 3,04 0,37 0,17 
AJ IF 235,87 127.66 104,29 3,92  0 

TOTAL DGRFPB 2.689,20 1.457,16 1.192,74 36,42 2,25 0,63 
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                                                                                                                                       -   

AS1FP 
2016 

AS2FP 
2016 

AS3FP 
2016 
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2016 
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MIJLOCII 
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SRUCTURA  AN 2015     
( col.22 ) 

ARIERATE      
CERTE  LA   

31 
DECEMBRIE 

2015 

 AN 2016    
( col.22 ) 

ARIERATE    
CERTE  LA 

31 
DECEMBRI

E 2016 

An  2016  
fa  de    

An 2015 

An 2016  
fa  de    

An 2015 
Arierate 

certe 

EVOLU I
E col.22    

% 

EVOLU IE 
ARIERAT
E CERTE    

% 

(col.22) 

0 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2 7=5/1 8=6/2 

DGRFPB 
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Servicii oferite electronic: 

Servicii oferite telefonic
call-center, num rului unic de telefon 031 

403 9160;
Servicii de tip „front-office” (ghi eu  unic)
Organizarea de întâlniri cu contribuabilii, 

Asisten  oferit  contribuabililor în domeniul fiscal, din oficiu,
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Modalit i de asisten pentru contribuabili în anul 2016
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Din cele 9 ordine de serviciu emise în anul 2016 la nivelul Serviciului audit public intern
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„Auditarea activit ii juridice”

Auditarea activit ii de valorificare bunuri 
confiscate

”Auditarea activit ii de colectare 
si excutare silita persoane juridice” 

Auditarea activitatii de administrare 
ambasade, misiuni diplomatice, companii aeriene i reprezentante str ine

Astfel, în anul 2016, la nivelul Serviciului de audit public intern au fost încheiate un num r 
de 8 rapoarte de audit public intern, din care

Misiuni de evaluare efectuate de structura de audit public intern a DGRFPB conform 
atribu iilor delegate de MFP UCAAPI în baza OMFP nr. 768/2003 
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O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat: 

H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru 
dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor,

H.G. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
asigurarea dezvoltarii economice durabile, 
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starea firmelor
H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de 

ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor,

Ordinului nr. 175/2007 pentru 
punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de 
stat

H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau 
modernizarea intreprinderilor,

Raportarea privind efectele finantarii pe anul precedent”;
O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate care se stabilesc cu 
avizul M.F.P. 

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, republicata: 

Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul func ionarilor publici
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici

6 concursuri de recrutare 
(func ii publice de execu ie)

iulie 405 posturi

210 func ionari publici

decembrie 6 posturi

func ionari publici



www.anaf.ro/anaf/internet/Bucuresti

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunz tor func iilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl tit din 
fonduri publice Legii nr. 22/1969

O.M.F. nr. 1767/1998
3 concursuri de 

recrutare
martie 29 posturi

15 salaria i
aprilie 4 posturi

4 salaria i
octombrie 26 posturi

14 salaria i
anul 2016 trei examene

-1 examen de promovare în grad profesional superior

noiembrie 200 

-2 examene de promovare în clas  pentru func ionarii publici

mai decembrie
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243 instruiri

96 func ionari publici 

 instruiri  „vamal”, “etic  i 
integritate”.

“Sondaje anuale, focus grupuri, campanii i instruire în 
analiza sondajelor”
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“Dezvoltarea Politicii i Strategiei 
de Resurse Umane”

„cod fiscal”,, „formare formatori”, „informa ii fiscale”, „asisten  
contribuabili”,

„Codul de procedur  fiscal  – Elemente de noutate”  
Curs de ini iere în limba francez , nivel A1 - terminologie Schengen”; 

“Ac iune de preg tire profesional  a func ionarilor publici din aparatul de inspec ie 
economico - financiar ”; 
“Sesiuni de formare privind sistemul de informa ii Schengen (SINS/SIS)”     
“Modific ri legislative privind activitatea de autorizare i supraveghere accize”; 
“Combaterea criminalit ii transfrontaliere (trafic de droguri, arme de foc i substan e 
periculoase, sp lare de ban, trafic cu autofurate, patrimoniu i falsuri în documente”  

   
“Îndrumarea i asisten a telefonic ”  
Curs de perfec ionare în limba englez  nivel B1     

“Strategii de comunicare i consiliere profesional ” 
“Contrafacerea i traficul cu produse de contraband ” 
“Protec ia datelor cu caracter personal”
„Sesiuni de instruire pentru personalul vamal cu func ie de conducere i de execu ie, 
urmare public rii Regulamentului Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17
“Formarea de formatori în domeniul controlului nedistructiv”
“Audit i control intern” 
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“Aspecte privind informa iile clasificate: securitate, standarde, acorduri”
“Utilizarea aplica iei AEOI - partea a III-a i declara ia pe propria raspundere D088 pentru 
evaluarea inten iei i a capacit ii de a desf ura activitate economic  care implic  
opera iuni din sfera TVA” 
“Metodologia acord rii asisten ei contribuabililor la cerere i din oficiu”
“Arhiva Electronic  de Garan ii Reale Imobiliare (AERGM) - No iuni introductive de 
completare a formularului de aviz ini ial i de utilizare a aplica iei Arhiva client”;
“Dezvoltarea func iei de control intern” 
“Psihologia comunic rii. Metode i tehnici de baz  privind analiza i detectarea 
comportamentului simulat în context profesional”
“Comunicare intra i interinstitu ional  & Servicii orientate c tre client”
“Pre uri de transfer i utilzarea bazei de date ORBIS” 
“Preg tire general  în domeniul Schengen”
“Radioprotec ie în domeniul nuclear, curs de preg tire în radioprotec ie pentru 
ob inereapermisului de exercitare de nivel 1”
“Curs de perfec ionare în limba englez  nivel B2, terminologia Schengen”
“Curs de preg tire profesional  a personalului din aparatul de inspec ie economico - 
financiar ”;
“Instruire privind utilizarea echipamentelor de control nedistructiv i interpretarea imaginilor 
(imagistic )”  
“Noile reglement ri legislative din domeniul vamal i fiscal aplicabile începând cu anul 
2016”
“Analizarea jurispruden ei în cauzele având ca obiectiv deciziile de solu ionare a 
contesta iilor contribuabililor emise de DGSC i structurille regionale specializate de 
solu ionare a contesta iilor (DGAMC)” 
“Audit public”
„Stagii de reciclare a echipelor canine active, specializate în detec ia de droguri i igarete”
“Sesiune de formare privind aplicarea procedurilor de lucru cu semnal rile din SINS/SIS 
specifice personalului vamal din cadrul ANAF”
 „Dezvoltarea func iei de control intern” 
“Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal” 

„Ajutor de stat, pre uri reglementate, publicitatea în el toare i publicitatea comparativ  – 
aspecte teoretice i practice
Studii de caz privind pre urile de transfer”
“Utilizarea aplica iei RPT”
Sesiune de instruire în domeniul schimbului de informa ii în vederea aplic rii unitare a 
prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 2032/2015 pentru aprobarea procedurilor privind analiza i 
evaluarea inten iei i capacit ii persoanelor impozabile de a desf ura activit i 
economice care implic  opera iuni în sfera TVA de c tre serviciile de informa ii fiscale”;
“Contabilitatea Resurselor Proprii Tradi ionale”; 
“Prevenirea situa iilor de înc lcare a secretului fiscal”; 
“Integritatea public  i prevenirea corup iei”;  
“Inventarierea institu iilor publice” ; 
“Protejarea patrimoniului cultural mobil” ; 
“Conflictul de interese”; 
“Regulamentul UE 608/2013”; 
“Regimul accizelor armonizate”; 
“Tranzitul vamal”;  
“Utilizarea resurselor publice”; 
“Valoarea în vam ”; 
“Codul Fiscal. Prevederi referitoare la activitatea vamal  (accize i TVA)”; 
“Regimul de antrepozitare fiscal ”; 
“Instruc iuni privind utilizarea aplica iei de resurse proprii tradi ionale”; 
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“Contraven ii i infrac iuni vamale”; 
“Întocmirea, actualizarea i transmiterea cazurilor de fraud  i iregularit i, constatate 
pentru resursele proprii tradi ionale”. 

“Limba englez  – nivel mediu”;
 “Comunicare i rela ii interpersonale” ; 
„Control financiar preventiv la nivelul entit ilor publice”. 

„Instruiri în domeniul noul Cod Vamal european în limba englez  (Union Customs Code)”-

“Nout i legislative privind declara iile anuale pentru anul 2015, depuse de persoanele 
fizice (formularele 200, 201 i 205)”
“Nout i legislative privind declara iile estimative pentru anul 2016, depuse de persoanele 
fizice (formularele 220, 221, 223 i 224)” 
“Nout i legislative privind declara iile depuse de persoanele juridice i administrative 
procedurabile emise în activitatea de gestiune declara ii fiscale (formularele 100, 101, 160 
i 162)”. 

“Instruiri pe platforma eAcademie pentru func ionarii publici din administra ia public
„Securitate informatic ”.

„Codul de procedur  fiscal  – Elemente de noutate”
„Instruire pentru personalul din cadrul structurilor de inspec ie economico-financiar ”
“Cod fiscal i Codul de procedur  fiscal : Declararea, stabilirea i plata contribu iei de 
asigur ri sociale de s n tate în cazul persoanelor fizice care nu realizeaz  venituri”  
“Codul fiscal: Impozitul pe profit. Contribu ii sociale obligatorii” ( . 
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17 studen i

“trezorerie” “colectare”, 
“contribuabili nereziden i”, “financiar – contabil” “inspec ie fiscal ”. 

5 studen i 

“informa ii fiscale”, “colectare” “resurse umane”. 

M surilor interne privind formarea profesional  a functionarilor publici din 
structurile Ministerului Finantelor Publice
“Aspecte privind informa iile aplicate: eficien , securitate, standarde, acorduri”, 
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instruirile în domeniul Schengen desf urate în perioada 01.10.2015 – 31.03.2016 

activit i de prevenire prin informare 
i instruire în scopul prevenirii faptelor de înc lcare a eticii profesionale i a faptelor de 

corup ie

“informa ii fiscale” 
“eviden  contabil  i RPT”, 
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3.266.669 
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01.01.2016 – 31.12.2016
(structura fostelor echipe mobile)
misiuni  

PERIOADA RAPORTATA FISCAL VAMAL DPI ALTELE DRS 

01.01 – 31.12.2016 150 73 79 50 78 

  
   

                    

 

Nr buc 

retineri 

Valoare     

(lei) 

Buc. Val Rec Ltr Val Pet Ltr Val Pach Val 

Tutun Produse energetice Altele 

Pach Kg Val Buc Kg Val M Tr Ltr Val Buc Kg Val 

224.929 

buc/16.221 

kg/6.319 l 

3.266.669 
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detinerea si comercializarea 
ilicita a tigaretelor
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 si de  a
Directivei 77/799/CEE
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Documente BCL

pentru aprobarea Procedurii de solicitare a 
verific rii valabilit ii codului de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata i a 
datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state 
membre, de c tre persoane înregistrate în scopuri de TVA în România
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Cre terea conform rii voluntare prin

Sporirea competitivit ii fiscale a mediului de afaceri
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Spa iul Privat Virtual”,

. 
-
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„front-office” 
(ghi eu unic)
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modernizare a administra iei fiscale care se 
bazeaz  pe o nou  rela ie cet ean - func ionar. 

1. Angajamentele D.G.R.F.P.B  în materie de comunicare extern , prin unit ile teritoriale,

2. Mijloacele de îmbun t ire a comunic rii externe au vizat 
, 

„front-
office” (ghi eu  unic)

Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului

Componentele Proiectului sunt:
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Din rezultatele anului 2016 s-a observat un efect pozitiv al aplicarii in practica a 
prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, 
republicata prin incetarea unor mesaje publicitare cu caracter inselator si un mod de 
promovare agresiv. 

Desfasurarea 
activitatii de avizare a preturilor si tarifelor reglementate

dividende si/sau varsaminte la bugetul de stat

Bune practici în domeniul optimiz rii proceselor  de activitate: 
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Bune practici în domeniul privind Rela iile institu ionale: 


