Anunţ de selecţie a organizaţiilor pentru Panelul Tehnic Consultativ
În perioada 2013-2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va derula
Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale din România (RAMP). Acordul de
Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a
fost ratificat prin Legea nr. 212/2013 din data de 9 iulie 2013.
Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului sunt:




creşterea eficienţei şi eficacităţii în procesul de colectare a impozitelor şi
contribuţiilor sociale;
îmbunătăţirea conformării voluntare;
reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării.

Pentru a asigura obiectivele de dezvoltare ale Proiectului, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală va organiza Panelul Tehnic Consultativ, pentru a desfăşura
discuţiile tehnice cu părţile interesate şi afectate de acest proiect, în vederea reflectării
punctelor de vedere ale acestora asupra schimbărilor instituţionale ce vor fi aduse de
Proiect.
În vederea constituirii acestui grup din care vor face parte organizaţii ce
reprezintă contribuabilul în relaţia cu administraţia fiscală dar şi autorităţi locale şi
agenţii guvernamentale specializate, potenţialii participanţi sunt invitaţi să îşi manifeste
intenţia de a participa, având posibilitate de a depune o scrisoare de intenţie în care să
prezinte pe scurt următoarele informaţii :
obiectivele organizaţiei pe care o reprezintă ;
motivaţia participării în Panelul Tehnic Consultativ ;
ce îşi propun să obţină prin participarea în acest Panel ;
În funcţie de numărul solicitărilor primite, pe baza scrisorilor de intenţie, ANAF va
realiza o selecţie a acestora, urmând să asigure reprezentativitatea cât mai multor
sectoare, respectiv părţi interesate, fără a depăşi un număr de 10-12 organizaţii care să
aibă reprezentanţi în Panelul Tehnic Consultativ. Aprecierea asupra reprezentanţilor se
va face atât în raport cu obiectivele organizaţiilor interesate, cât şi în raport cu interesele
pe care le reprezintă şi potenţialul de a propune soluţii pentru implementarea
Proiectului.
Organizaţiile interesate vor trimite scrisoarea de intenţie la adresa de email
ramp.anaf@mfinante.ro.

