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Bucureşti, decembrie 2021 

 
Proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A TRANZACȚIILOR 

INTRACOMUNITARE” - cod SIPOCA 702 
 

 Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), în calitate de Beneficiar, 
implementează începând cu data de 11 octombrie 2019, pentru o perioadă de 42 de luni, 
proiectul denumit „Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a tranzacțiilor 
intracomunitare”, cod SIPOCA 702. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 
prin programul operațional "Capacitate Administrativă 2014-2020", axa prioritară 1 
"Administrație publică și sistem judiciar eficiente". 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6,505,687.32 lei (inclusiv TVA) din 
care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 5,463,727.55 lei din Fondul Social European, 
iar cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de 1,041,959.77 lei. 

Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală de optimizare a proceselor decizionale orientate către cetățeni și 
mediul de afaceri, prin dezvoltarea și introducerea unui sistem informatic de monitorizare a 
tranzacțiilor intracomunitare. 

În data de 07 octombrie 2021 a fost semnat cu SC Enterprise Concept SRL contractul 
de prestări servicii de dezvoltare software, integrare, instruire și consultanță privind 
sistemul informatic de monitorizare a tranzacţiilor intracomunitare de bunuri (SIMTIC) și 
pentru elaborarea procedurii de monitorizare a tranzacţiilor intracomunitare de bunuri, în 
valoare de 1.928.684,89 lei, fără TVA, pentru următoarele: 

• Servicii de consultanță privind sistemele informatice; 
• Servicii de consultanță privind elaborarea procedurii de monitorizare a tranzacţiilor 

intracomunitare de bunuri; 
• Servicii de formare (instruire în utilizarea soluției informatice); 
• Servicii de dezvoltare software, respectiv proiectare, dezvoltare, testare și 

implementare în producție; 
• Servicii de întreținere corectivă, adaptivă și evolutivă a sistemului SIMTIC. 

Contractul este în derulare, iar între experții prestatorului și cei ai A.N.A.F. se 
desfășoară în mod regulat reuniuni de lucru pentru atingerea rezultatelor menționate 
anterior. 

Date de contact: Domnul Director Gheorghe CONSTANTINESCU, Manager de proiect, 
telefon: 021.327.06.29, fax: 021.327.06.01, e-mail: gheorghe.constantinescu@anaf.ro. 
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