
 
 
 

P R O I E C T  
“Îmbunătăţirea proceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală”, cod SMIS 40478 

 

Perioada de desfăsurare: 23.07.2012 – 22.07.2014 

Obiectivul proiectului: dezvoltarea capacităţii Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală de livrare a unor servicii îmbunătăţite către 

contribuabili. 

Scopul proiectului: creşterea eficienţei operaţionale prin reproiectarea 

proceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi 

elaborarea standardelor de calitate la nivelul serviciilor livrate 

contribuabililor. 

Componentele proiectului: 

 Analiza si reproiectarea proceselor de activitate: 

• Creare catalog de servicii; 

• Constituire echipă analisti de business; 

• Elaborarea hărtii proceselor de activitate si a arhitecturii 

organizationale; 

• Documentare si reprezentare procese de activitate; 

• Reproiectare procese de activitate; 

• Constituire portofoliu procese de activitate. 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice 

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 



 Pregătirea implementării sistemului de management al calitătii la 

nivelul institutiei 

 Instruire în domeniile analizei si reproiectării proceselor de activitate, 

managementului calitătii, precum si a dezvoltării durabile si a egalitătii 

de sanse 

Rezultate asteptate ale proiectului: 

 Crearea unui catalog ce va cuprinde serviciile livrate contribuabililor; 

 Construirea capacitătii interne a Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscală de a identifica, analiza si gestiona propriile procese de 

activitate, prin constituirea unei echipe de analisti de business; 

 Reproiectarea unora dintre procesele de activitate considerate 

majore din punct de vedere al importantei, respectiv al impactului 

asupra cresterii satisfactiei contribuabililor, al potentialului acestora 

de a genera valoare adăugată, crestere de eficientă si de a sustine 

alte dezvoltări la nivelul agentiei; 

 Încurajarea conformării voluntare a contribuabililor, prin introducerea 

unei culturi a calitătii în cadrul agentiei, prin elaborarea şi asumarea 

unei politici în domeniul calităţii la nivelul agenţiei, definirea 

standardelor de calitate la nivelul serviciilor livrate contribuabililor. 

Bugetul proiectului: 8.418.121,76 lei, din care 7.143.503,50 lei reprezintă 

finantare din partea Uniunii Europene prin Fondul Social European, 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 

prioritară 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, 

cu accentul  pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de 

intervenţie 2.2. Îmbunătătirea calitătii si eficientei furnizării serviciilor. 
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