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 Cuvânt înainte 
In anul 2015, capacitatea de administrare 
fiscala si vamala, capacitatea de colectare a 
impozitelor, taxelor si contributiilor, cea de 
verificare si inspectie fiscala, atat la nivelul 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cat 
si la nivelul Directiei Generale Regionale a 
Finantelor Publice Brasov, au cunoscut o 
evoluţie constant pozitivă. 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Braşov îşi desfăşoară activitatea la 
nivelul judeţelor Alba, Braşov, Covasna, 
Harghita, Mureş şi Sibiu.  

 Rezultatele eforturilor concentrate ale principalei resurse a directiei regionale, resursa 
umana, s-au facut simtite in anul care tocmai s-a incheiat. A fost o perioadă de adaptare la o 
politica de personal bazata mult mai mult pe mobilitate, pe delegare de atributii, capacitatea 
personalului fiind concentrata pe zone cu risc fiscal ridicat, crescand aria de actiune a 
inspectorilor, mai ales in sfera inspectiei fiscale, ceea ce a dus la eliminarea eventualelor 
riscuri de influentare a actiunilor si deciziilor  acestora. 
Realizarea indicatorilor de performanţă ne aduce satisfacţia că eforturile colectivului 
D.G.R.F.P. Braşov au dat rezultate vizibile în ceea ce priveşte îndeplinirea dezideratelor 
privind colectarea resurselor bugetare, in primul rand: din punct de vedere al gradului de 
realizare al programului de incasari stabilit de ANAF, structura noastra regională s-a 
pozitionat, in anul 2015, pe locul secund intre cele 8 direcţii regionale.  De mentionat sunt si 
rezultatele bune in ce priveste prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi supravegherea 
vamală.   
Pentru anul 2016, ne dorim continuarea procesului de perfectionare profesionala si etică a 
colectivului regional, care să acţioneze cu profesionalism, integritate şi transparenţă, pentru a 
realiza obiectivele prioritare ale ANAF, atat in ce priveste colectarea cat mai buna, strans 
legată însă de servicii prompte şi de calitate acordate contribuabililor, pentru cresterea 
conformarii voluntare a acestora, simplificarea formalitatilor, optimizarea canalelor de 
interactiune  şi, mai ales, intetirea luptei cu evaziunea fiscală, in beneficiul statului de drept si 
al contribuabililor onesti, partenerii nostri. 

  

Lucian Voinescu - Director General 
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Capitolul I – Informaţii generale despre judeţele arondate D.G.R.F.P. Braşov 

1.1. Aşezare geografică: relief şi suprafaţă 

Regiunea Braşov (formata din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, 
Sibiu) este aşezată in zona centrală a României, in interiorul marii curburi a Munţilor 
Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor Mureş şi Olt. Având o suprafaţa 
de 34 100 km2, regiunea ocupa 14,3 % din teritoriul României. Din punct de vedere al 
suprafeţei, judeţele Mureş, Harghita şi Alba ocupă pozitiile fruntaşe, judeţul Sibiu se 
situeaza pe pozitie intermediara, urmat îndeaproape de judeţul Braşov, iar Covasna 
ocupă 10,9% din suprafaţa Regiunii: 

 Suprafaţa 
în  km2 

% din 
suprafata 
totală a 

judeţelor 
arondate  

 

Mureş  6.714 19,70% 

Harghita  6.639 19,50% 

Alba 6.242 18,30% 

Sibiu 5.432 15,90% 

Braşov 5.363 15,70% 

Covasna  3.710 10,90% 
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Relieful Regiunii Braşov cuprinde părţi însemnate din cele trei ramuri ale Carpaţilor 
(aproape jumătate din suprafaţa regiunii), zona colinara a Podişului Transilvaniei şi 
zona depresionară de contact intre zona colinara şi cea montana, fără a dispune de 
câmpii. 
In judeţul Alba, relieful este dominat de zone montane, fiind format din 4 unităţi 
majore: Munţii Apuseni (Munţii Trascău, Munţii Metaliferi, Munţii Bihor, Muntele Mare) 
în partea nord-vest, Carpaţii Meridionali (Munţii Şureanu) în partea de sud, Podişul 
Târnavelor în partea de est şi Culoarul Alba Iulia-Turda în partea centrală 205 m (în 
lunca Şibotului). 
Relieful judeţului Braşov este de asemenea predominant montan fiind format din 4 
unităţi majore: Carpaţii Meridionali (Munţii Făgăraş, Munţii Bucegi, Piatra Craiului) în 
partea de sud, Carpaţii de Curbură (Munţii Ciucaş) în partea de sud-est, Munţii 
Perşani în partea de nord şi două zone depresionare extinse (Depresiunea Braşovului 
şi Depresiunea Făgăraş). 
Judeţul Covasna are relieful format din 3 unităţi majore: o coroană exterioară 
muntoasă mai înaltă (Munţii Nemira, Munţii Vrancei, Munţii Întorsurii), cu altitudini de 
peste 1.600 metri; în partea centrală o zonă depresionară - depresiunea plană a 
Braşovului (formată din Depr. Târgu Secuiesc, Depr. Sfântu Gheorghe), iar spre nord 
şi vest o zonă montană cu altitudini mai reduse ce rareori depăşesc 1200 metri (Munţii 
Baraolt şi Bodoc). 
Judeţul Harghita este predominant muntos, relieful cuprinzând mai multe grupe 
montane din Carpaţii Orientali: la vest Munţii Gurghiului şi Munţii Harghita, iar la est 
Munţii Giurgeului şi Ciucului, între aceste două lanţuri muntoase paralele, pe cursurile 
superioare ale Mureşului şi Oltului aflându-se depresiunile intramontane ale 
Giurgeului şi Ciucului. În partea de sud-vest a judeţului relieful devine predominant 
deluros. 
In judeţul Mureş, relieful cuprinde o depresiune intracarpatică care coboară uşor în 
trepte, de pe piscurile vulcanice ale Munţilor Călimani şi Munţilor Gurghiu, spre centrul 
Câmpiei Transilvaniei, străbătută fiind de Valea Mureşului şi fragmentată de afluenţii 
acesteia. Cu excepţia zonei montane din partea de nord-est a judeţului, relieful este 
colinar, caracterizat de unităţi deluroase cu interfluvii domoale (500-600 m), ce aparţin 
Podişului Transilvaniei, deosebindu-se: Câmpia Colinară a Transilvaniei cu altitudini 
de 400-500 m (la nord de Mureş), Podişul Târnavelor cu altitudini de 450-700 m (la 
sud de Mureş) şi Subcarpaţii Transilvaniei cu altitudini de 600-1000 m (în partea de 
est). 
Relieful judeţului Sibiu este predominant de podiş – Podişul Hârtibaciului şi Podişul 
Secaşelor, subunităţi ale Podişului Târnavelor - acesta ocupând mai bine de jumătate 
din suprafaţa judeţului. În partea de sud se află Munţii Făgăraşului, Munţii Cindrelului 
şi Munţii Lotrului, iar la contactul dintre zona montană şi cea de podiş se află 
depresiunile Făgăraşului şi Sibiului. 
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Reţeaua hidrografica este bogata, fiind formată din cursurile superioare şi mijlocii ale 
Mureşului şi Oltului şi din afluenţii acestora. Lacurile naturale sunt diverse ca geneza, 
cele mai cunoscute fiind lacurile glaciare din Munţii Fagaras, lacul vulcanic Sf. Ana din 
Munţii Harghita şi Lacul Roşu, lac format prin bararea naturala a cursului râului Bicaz, 
Lacul Ursu. Cele mai importante lacuri antropice sunt cele de baraj de pe râurile Olt şi 
Sebeş, lacurile sărate din fostele ocne de sare de la Ocna Sibiului, iazurile piscicole 
din Câmpia Transilvaniei. 
Clima din regiune este temperat-continentala, variind in funcţie de altitudine. In 
depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se înregistrează frecvent 
inversiuni de temperatura, aerul rece putând staţiona aici perioade îndelungate. 
Vegetaţia naturala este variata, prezentând o etajare altitudinala. In Câmpia colinara 
a Transilvaniei vegetaţia caracteristica este cea de silvostepa. 
Resursele naturale sunt diverse şi includ importante rezerve de gaze naturale, sare, 
metale neferoase, materiale de construcţii ( bazalt, andezit, marmura, travertin), mici 
depozite de cărbune inferior şi numeroase izvoare de apa minerala. In afara 
resurselor subsolului, Regiunea formata din Judeţele arondate D.G.R.F.P. Braşov 
dispune de un remarcabil potenţial hidroenergetic şi de un valoros potenţial forestier 
(pădurile şi suprafeţele împădurite ocupa aproximativ o treime din suprafaţa regiunii ). 

1.2. Indicatori demografici 

Potrivit rezultatelor recensământului din 2011, numărul populaţiei Regiunii era de 
2.360.805  locuitori, densitatea populaţiei fiind de 69,23 locuitori/ kmp. La data de 
01.01.2014, populatia a ajuns la 2.641.067 locuitori, densitatea populaţiei fiind de 
77,45 locuitori / kmp. Densităţi reduse ale populaţiei se găsesc mai ales în judeţele 
Harghita, Alba şi Covasna, judeţe cu relief predominant montan şi fără oraşe cu peste 
100 000 locuitori.  

Judeţ Alba  384135 locuitori 61,54 loc./kmp. 

Judeţ Braşov  629816 locuitori 117,44 loc./kmp. 

Judeţ Covasna  229958 locuitori 61,98 loc./kmp. 

Judeţ Harghita  335058 locuitori 50,47 loc./kmp. 

Judeţ Mureş  598872 locuitori 89,2 loc./kmp. 

Judeţ Sibiu  463228 locuitori 85,28 loc./kmp. 

Prin ponderea populaţiei urbane, de 59,4 %, Regiunea Braşov se număra printre cele 
mai urbanizate regiuni ale României. Majoritatea oraşelor au un număr mai mic de 
20000 locuitori, un singur oraş – Braşovul – are populaţia de peste 200 000 locuitori, 
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iar doua - Sibiul şi Târgu Mureş - au intre 100 000 şi 200 000 locuitori. Populaţia 
regiunii se caracterizează printr-o mare diversitate etnica, lingvistica şi religioasa, 
populaţia fiind formata din români, maghiari, romi, germani si alte etnii. 

1.3. Organizare administrativă   

 

Reţeaua localităţilor din Regiune este formată din 57 de oraşe dintre care 20 sunt 
municipii (cele mai multe fiind în judeţele Alba, Braşov, Harghita şi Mureş în număr de 
cate 4), 357 de comune şi 1.788 de sate. La nivel de judeţ, cele mai multe comune 
sunt în Mureş (91), iar cele mai puţine în Covasna (40) şi Braşov (48). Datorită 
particularităţilor geografice cele mai multe sate sunt în judeţul Alba (656), majoritatea 
fiind mici şi foarte mici (foarte multe cătune în Munţii Apuseni cunoscute sub numele 
de crânguri), la polul opus fiind judeţul Covasna având de 5 ori mai puţine sate faţă de 
Alba (122).  

 
Nr. 

municipii 
Nr. orase Nr. comune Nr. sate Nr.  localitati 

Alba  4 7 67 656 734 

Braşov  4 6 48 149 207 

Covasna  2 3 40 122 167 

Harghita  4 5 58 235 302 

Mureş  4 7 91 464 566 

Sibiu  2 9 53 162 226 

Total/regiune 20 37 357 1788  

1.4. Principalele ramuri ale economiei care caracterizează Regiunea Braşov 

 

Economia Regiunii are o structura echilibrata, cu un o pondere încă importanta a 
industriei şi un sector terţiar in dezvoltare rapida. 
 

Profilul industrial al Regiunii este dat de industriile de construcţii de maşini, 
prelucrarea metalelor, chimica, farmaceutica, materialelor de construcţii, lemnului, 
extractiva, textila şi alimentara. Specificul industrial este mai pronunţat in judeţele 
Braşov şi Sibiu, judeţe cu importante tradiţii industriale. Bogatele resurse naturale 
existente in regiune, in special cele de gaze naturale şi sare, au stat la baza 
dezvoltării industriei chimice. Industriile de prelucrare a lemnului valorifica importantul 
potenţial silvic al regiunii. Astfel, in Regiunea Braşov se obţin 46% din producţia 
naţionala de cherestea şi aproximativ 20% din cea de mobilier.  
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Agricultura se afla la începutul unui lung şi dificil proces de modernizare şi 
restructurare, menit sa conducă la eficientizare şi la valorificarea mai buna a 
importantului potenţial agricol al regiunii. Condiţiile de clima, relief şi sol influenţează 
intr-o măsura importanta dezvoltarea agriculturii. Culturile de plante tehnice şi de 
cartofi şi practicarea zootehniei dispun de cele mai favorabile condiţii naturale in 
regiunea noastră. In anul 2008, Regiunea formata din Judeţele arondate D.G.R.F.P. 
Braşov deţinea 33% din producţia naţionala de sfecla de zahar, 27% din cea de 
cartofi şi 19% din şeptelul de ovine al României.  
 

Sectorul serviciilor are o contribuţie importanta la formarea P.I.B., având o 
dezvoltare semnificativa in ultimii ani. Domeniile care au înregistrat cele mai mari 
creşteri sunt turismul, transporturile (in special transporturile rutiere şi cele aeriene), 
telecomunicaţiile, sectorul financiar-bancar şi de asigurări.  
 

Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare economice, care insa nu a atins 
nivelul de dezvoltare cerut de importantul potenţial turistic al regiunii. Principalele 
forme de turism practicate in regiune sunt turismul montan, turismul balnear, turismul 
cultural şi agroturismul.  
Staţiuni ca Poiana Braşov, Predeal, Bran, Moeciu şi multe altele, constituie atracţii 
turistice de interes naţional mult frecventate de turişti din ţară şi din străinătate. 
Turismul cultural şi ecumenic: numărul mare de lăcaşe de cult, în special mânăstiri şi 
schituri ortodoxe, biserici fortificate, catedrale, vin în sprijinul celor ce sunt în căutarea 
unui crâmpei de credinţă, istorie şi cultura. Practicarea turismului ecumenic este 
susţinut de o structură confesională foarte diversă: peste 63% ortodocşi, cca. 15% 
romano-catolici, 2.2% unitarieni şi 1.7% greco-catolici.  
În fiecare judeţ există importante atracţii culturale, printre care amintim: castele, 
conace, palate, muzee etnografice, muzee de istorie, arheologie, de artă, case 
memoriale. Localităţile urbane păstreaza urmele unui înfloritor trecut istoric, cultural şi 
economic. Obiective de larg interes cultural, religios şi istoric se află în cuprinsul 
regiunii, cum sunt: castelul Bran, cetăţile medievale Sighişoara (aflată în patrimoniul 
UNESCO), Braşov, Alba-Iulia, Sibiu, Făgăraş, Rupea, Râşnov, bisericile fortificate de 
la Biertan, Câlnic, Prejmer, Saschiz, Viscri (aflate deasemenea în patrimoniul 
UNESCO), muzee de istorie şi arheologie, muzee de etnografie în aer liber.  
Turismul balnear: judeţele cele mai bogate în resurse sunt Harghita şi Covasna, 
urmate de Mureş, Sibiu, Braşov şi Alba. Există 4 staţiuni balneare de interes naţional 
(Covasna, Sovata, Predeal, Tuşnad) si 11 statiuni balneare de interes local cu 
importante baze de tratament. Factorii de cură sunt foarte diverşi. 
Varietatea peisagistică, a formelor şi tipurilor de relief, importanţa ştiinţifică a unor 
elemente rare de floră, faună, relief, geologie au dus la încadrarea acestora în 
patrimoniul natural (rezervaţii şi monumente ale naturii, parcuri naturale declarate 
rezervaţii ale Biosferei). 
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Capitolul II – Prezentarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Braşov 

2.1. Prezentare 

 

Direcţia generala regionala a finanţelor publice este unitate teritoriala cu personalitate 
juridica a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, prin care se realizează, in mod 
unitar, strategia şi programul Guvernului in domeniul finanţelor publice şi se aplica 
politica fiscala a statului. Coordonarea la nivel central este asigurata de preşedintele 
ANAF. 
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Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, la fel ca si celelalte 7 directii 
generale regionale ale finantelor publice din subordinea Agenţiei, funcţionează 
începând din 1 august 2013, fiind condusa de un director general şi organizată 
conform structurii prevăzute prin H.G. nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 473 din 30 iulie 2013 şi prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii 
organizatorice regionale, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscalã nr. 27/14 ianuarie 2014 privind modificarea structurii 
organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a structurilor din 
cadrul acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov are in subordine 
următoarele structuri: 
 

6 administraţii judeţene ale finanţelor publice: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, 

Mureş şi Sibiu; 

11 servicii fiscale municipale: Aiud, Blaj, Sebeş, Făgăraş, Târgu Secuiesc, 

Odoheiu Secuiesc, Topliţa, Sighişoara, Reghin, Tîrnăveni, Mediaş; 

16 servicii fiscale orasenesti: Campeni, Cugir, Zlatna, Sacele, Codlea, Rupea, 

Victoria, Zărneşti, Râşnov, Baraolt, Gheorghieni, Luduş, Sovata, Agnita, Saliste, 

Avrig; 

2 birouri vamale de frontiera: Aeroportul Târgu Mureş gr. II şi Aeroportul Sibiu gr. 

II; 

6 birouri vamale de interior:  Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş  şi Sibiu. 

 



 

Pag. 13 din 77                                                                           Raport de performanţă 2015 – D.G.R.F.P. Braşov 

2.2. Date de contact: 

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov  
Braşov - 500090, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7 
Tel.: 0268/547.726, Fax: 0268/547.730 
Website: www.anaf.ro, e-mail general: finantepublice@rdsbv.ro 

 

Colectare 0268/308.448 (secretariat) 
Inspecţie Fiscală 0268/308.483 (secretariat) 
Trezorerie 0268/308.464 (secretariat) 
Servicii Interne 0268/308.439 (secretariat) 
Direcţia Regională Vamală 0268/428.841, 0268/428.843 

 

Contacte privind asistenţa şi îndrumarea contribuabililor 
Serviciul Servicii pentru Contribuabili, Telefon: 0040-268-308.443 
Call-Center Asistenta Contribuabili: 0040-31-403.91.60 
 

Contacte Relaţii Publice şi Mass-Media 
Biroul de Comunicare, Relaţii Publice si Mass-media 

relatii.publice.bv@mfinante.ro  , compartiment.presa.bv@mfinante.ro  
Telefon:  0040-268-308.429 

 

AJFP Braşov  
Braşov - 500090, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7  
Tel. 0268/308.412, Fax. 0268/308.414 
E-mail general: finantepublice@rdsbv.ro 
 

 
 

http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
mailto:finantepublice@rdsbv.ro
mailto:relatii.publice.bv@mfinante.ro
mailto:compartiment.presa.bv@mfinante.ro
mailto:finantepublice@rdsbv.ro
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AJFP Alba  
Str.Primăverii, nr. 10, Alba Iulia  
Tel.0268/813575, 0258/813450, Fax 0258/818906 
E-mail general: Admin.ABABJUDX01.AB@mfinante.ro 

 

AJFP Covasna  
Str.Jozef Bem, nr. 9, Sf. Gheorghe  
Tel. 0267/351860 Tel.0267/351857(Colectare), 267/352296(Trezorerie)   
Fax. 0267/352643 
E-mail general: Admin.GHCVJUDX01.CV@mfinante.ro 

  
 
 

mailto:Admin.ABABJUDX01.AB@mfinante.ro
mailto:Admin.GHCVJUDX01.CV@mfinante.ro
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AJFP Harghita  
Str.Revolutiei din Decembrie, nr.20, Miercurea Ciuc 
Tel. 0266/207.819, Fax. 0266/207.821 
Website: http://bv.finanteharghita.ro 
E-mail general: secretariat.hr@mfinante.ro 

 
 
AJFP Mureş  
Str.Gheorhe Doja, nr.1-3, Tg.Mureş 
Tel. 0265/250982, Fax. 0265/266.155  
E-mail general AJFP.Mureş@ mfinante.ro 
  

 

http://bv.finanteharghita.ro/
mailto:secretariat.hr@mfinante.ro
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AJFP Sibiu  
Str. Calea Dumbrăvii, nr.17, Sibiu 
Tel. 0369/800100, 0369/800055 Fax. 0269/218315  
Website: http://bv.finantesibiu.ro, E-mail general: Relatii.Publice.SB @ mfinante.ro, 
Admin.SBSBJUDX01.SB@mfinante.ro  
 

 

http://bv.finantepublice.ro/
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Direcţia Regională Vamală Braşov 
 

regionalaBraşov@customs.ro 
Adresa: Str. Stadionului nr.15 
Braşov cod poştal 500064 
Tel: 0268 428841 ; 0268 428843 
Fax: 0268 428847 

Biroul Vamal de interior Alba, Str. Revolutiei, nr.70, 
Alba-Iulia, jud Alba, cod 510077 

0258/810046, 
vamaalba@customs.ro 

Biroul Vamal de interior Braşov, Str. Stadionului nr 15, 
Braşov, cod 500064, Jud. Braşov 

0268/421696, 
vamaBraşov@customs.ro 

Biroul Vamal de interior Covasna, Sf. Gheorghe, 
Şoseaua M-Ciuc Km 1 cod 520036, jud. Covasna 

0267/318044  0267/318049, 
vamacovasna@customs.ro 

Biroul Vamal de interior Harghita, Miercurea – Ciuc, 
Str. Harghita,nr.98,Jud. Harghita, cod 530152 

0266/371819, 
vamaharghita@customs.ro 

Biroul Vamal de interior Mureş, Str. Principala nr. 
801C,  Loc. Cristesti cod 547185 

0265/326638, 
vamaMureş@customs.ro 

Biroul Vamal de frontieră Aeroport Târgu Mureş, Str. 
Luduş, km. 14,5, Vidrasau, 547612 Mures 

0265/328276 
vamatarguMureşaeroport@customs
.ro 

Biroul Vamal de interior Sibiu, Sos Alba Iulia nr. 73A, 
Sibiu, cod 550052 

0269/253022  0269/253036, 
vamasibiu@customs.ro 

Biroul Vamal de frontieră Aeroport Sibiu, Sos. Alba Iulia 
nr.73A, Jud. Sibiu   

0269/228548 
vamasibiuaeroport@customs.ro 

 

 

       

mailto:regionalabrasov@customs.ro
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 2.3. Organizarea şi conducerea D.G.R.F.P. Braşov  

Conducerea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov se exercită de 
către directorul general, dl. Lucian VOINESCU, care este sprijinit în activitatea 
managerială de cinci directori executivi, pentru fiecare dintre cele 5 activităţi 
principale: 
Activitatea de Colectare – director executiv dna.Maria HOLOM 
Activitatea de Inspecţie Fiscala - director executiv dl. Vasile ŢIBRE 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publica – trezorier şef d-na Camelia 
NĂPĂRUŞ  
Direcţia Regională Vamală - director executiv dl. Cătălin MÂNZATU 
Direcţia Servicii Interne - director executiv d-na Adriana DONŢU 
 
În subordinea directorului general al D.G.R.F.P. Braşov se află şi următoarele servicii  
birouri / compartimente independente: 
Serviciul Juridic   
Biroul Avizare şi Contencios  
Biroul Procedura Insolvenţei şi Lichidări  
Biroul de Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate  
Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media 
Serviciul Solutionare Contestaţii  
Serviciul de Audit Public Intern  
Biroul de Control Intern  
Serviciul de Verificarea Achiziţiilor Publice  
Compartiment Intern de Prevenire şi Protecţie   
Biroul Avize şi Autorizaţii ( Case de Marcat). 

2.4. Conducerea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice subordonate 
D.G.R.F.P. Braşov  

Administraţia judeţeana a finanţelor publice este unitatea fiscala, teritoriala, organizata 
la nivelul judeţului in municipiul reşedinţa de judeţ, subordonata directorului general, 
prin care se realizează in plan teritorial, la nivelul menţionat, atribuţiile DGRFP. 
In cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, conducerea se exercita de 
seful de administraţie, iar structura organizatorica la data de 31 dec.2015 a fost 
următoarea:  
Structurile independente, care funcţionează sub directa coordonare a sefului 
administraţiei judeţene a finanţelor publice 
Activitatea de Colectare, coordonata de şef administraţie adjunct colectare; 
Activitatea de Inspecţie fiscala, coordonata de şef administraţie adjunct inspecţie 
fiscala; 
Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii, coordonata de sef administraţie 
adjunct colectare pentru contribuabili mijlocii. 
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Activitatea de Inspecţie fiscala contribuabili mijlocii, coordonata de sef administraţie 
adjunct inspecţie fiscala pentru contribuabili mijlocii; 
Conducerea administraţiilor  judeţene ale finanţelor publice arondate D.G.R.F.P. 
Braşov este alcătuită din: 
AJFP Alba  D-na Maria IACOB  
AJFP Braşov Dl. Tiberiu NISTOR 
AJFP Covasna Dl. Attila AMBRUS  
AJFP Harghita D-na Ecaterina MITULECI 
AJFP Mureş D-na Felicia POP 
AJFP SIBIU Dl. Nicu FLORESCU 
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2.5. Aria de acoperire a D.G.R.F.P. Braşov  

Aria de cuprindere a organizaţiei teritoriale este formata din 6 judeţe  (Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu), acoperite printr-un număr de 6 administraţii judeţene ale 
finanţelor publice, având in subordine, in total, 11 servicii fiscale municipale şi 16 servicii 
fiscale orăşeneşti, arondarea localităţilor la acestea fiind prezentata in continuare:  

2.5.1. Arondarea localităţilor din judeţul Alba la unităţile fiscale din judeţ 

 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice ALBA 

Alba Iulia, Berghin, Blandiana, Ceru - Băcăinţi, 
Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, 
Sântimbru, Săliştea, Stremţ, Teiuş, Vinţu de Jos 

Serviciul fiscal municipal Aiud, Str. 
Simion Bărnuţiu nr.8 C.P. 51520, Tel. 
0258/861324 

Aiud, Fărău, Hopârta, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca 
Mureşului, Mirăslău, Noşlac, Ocna Mureş, Ponor, 
Râmeţ, Rădeşti, Rimetea, Unirea 

Serviciul fiscal municipal Blaj, Str. 
Mitropolit Ioan Vancea nr.2 C.P. 
51540, Tel . 0258/711539 

Blaj, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea 
de Baltă, Crăciunelul de Jos, Jidvei, Mihalţ, Roşia de 
Secaş, Sâncel, Şona, Valea Lungă 

Serviciul fiscal municipal Sebeş, 
Str. Valea Frumoasei nr. 26 C.P. 
51580, Tel. 0258/734405 

Câlnic, Cut, Daia Română, Doştat, Gârbova, Ohaba, 
Pianu, Săsciori, Sebeş, Şpring, Şugag 

Serviciul fiscal orăşenesc 
Câmpeni, Piaţa Avram Iancu nr.1 
C.P. 515500, Tel. 0258/771553 

Abrud, Albac, Arieşeni, Avram Iancu, Baia de Arieş, 
Bistra, Bucium, Câmpeni, Ciuruleasa, Gârda de Sus, 
Horea, Lupşa, Mogoş, Ocoliş, Poiana Vadului, 
Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, 
Sohodol, Vadul Moţilor, Vidra 

Serviciul fiscal orăşenesc Cugir, Str. 21 
Decembrie 1989 nr. 56 C.P. 515600, Tel. 
0258/754947 

Cugir, Şibot 

Serviciul fiscal orăşenesc Zlatna, 
Str. Valea Morilor nr. 1, C.P. 516100, 
Tel. 0258/856223 

Almaşu Mare, Meteş, Zlatna 
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Arondarea localitatilor din jud. Alba la unităţile fiscale 
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2.5.2. Arondarea localităţilor din judeţul Braşov la unităţile fiscale din judeţ 

 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice BRAŞOV 

Apaţa, Augustin, Bod, Braşov, Feldioara, Hărman, 
Măieruş, Ormeniş, Predeal, Prejmer, Sânpetru 

Serviciul fiscal municipal 
Făgăraş, Str. Republicii nr.2, C.P. 
505200, Tel. 0268/211226; 213294, 
0268/211226 

Beclean, Cincu, Făgăraş, Hârseni, Lisa, Mândra, Părău, 
Recea, Sâmbăta de Sus, Şercaia, Şinca, Şoarş, Voila 

Serviciul fiscal orăşenesc Săcele, 
 Str. Mihai Eminescu, nr.2, C.P. 
505600, Tel. 0268/276143;273991, 
0268/273991 

Budila, Săcele, Tărlungeni, Teliu, Vama Buzăului 

Serviciul fiscal orăşenesc 
Codlea, Str. Lungă nr. 108 C.P. 
505100, Tel. 0268/252943; 252904 

Codlea, Crizbav, Dumbrăviţa, Ghimbav, Hălchiu, 
Holbav, Vulcan 

Serviciul fiscal orăşenesc Rupea, 
Str. Republicii, nr.193,C.P. 505500, 
Tel. 0268/260959 

Buneşti, Caţa, Comăna, Hoghiz, Homorod, Jibert, 
Racoş, Rupea, Ticuş, Ungra 

Serviciul fiscal orăşenesc 
Victoria, Str. Decembrie, nr.3, C.P. 
505700, Tel. 0268/241595 

Drăguş, Ucea, Victoria, Viştea 

Serviciul fiscal orăşenesc 
Zărneşti, Str. Mitropolit Meţianu, nr. 
126, C.P. 505800, Tel. 
0268/223058 

Zărneşti 

Serviciul fiscal orăşenesc 
Râşnov, Piaţa Unirii nr. 20, C.P. 
505400, Tel. 0268/230186 

Bran, Cristian, Fundata, Moieciu, Poiana Mărului, 
Râşnov, Şinca Nouă 
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2.5.3. Arondarea localităţilor din judeţul Covasna la unităţile fiscale din judeţ 

 
 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice COVASNA 

Arcuş, Barcani, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Chichiş, 

Dobârlău, Ghidfalău, Hâghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, 

Malnaş, Micfalău, Ozun, Reci, Sfântu Gheorghe, Sita 

Buzăului, Vâlcele, Valea Crişului, Valea Mare, Zagon 

Serviciul fiscal municipal Târgu 

Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr.10 

C.P. 525400, Tel. 02636373, 

02636125, 02636373 

Brateş, Breţcu, Cătălina, Cernat, Comandău, Covasna, 

Dalnic, Estelnic, Ghelinţa, Lemnia, Mereni, Moacşa, 

Ojdula, Poian, Sânzieni, Târgu Secuiesc, Turia, Zăbala 

Serviciul fiscal orăşenesc 

Baraolt, Str. Libertăţii nr. 19 C.P. 

525100, Tel. 02637766, 02637874 

Aita Mare, Baraolt, Băţanii Mari, Belin, Brăduţ, Vărghiş 
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Arondarea localitatilor din jud. Covasna la unităţile fiscale 
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2.5.4. Arondarea localităţilor din judeţul Harghita la unităţile fiscale din judeţ 

 
 
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice HARGHITA 

Băile Tuşnad, Bălan, Cârţa, Ciceu, Ciucsângeorgiu, 

Cozmeni, Dăneşti, Frumoasa, Leliceni, Lunca de Jos, 

Lunca de Sus, Mădăraş, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, 

Păuleni-Ciuc, Plăieşii de Jos, Racu, Sâncrăieni, 

Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Siculeni, 

Tomeşti, Tuşnad 

Serviciul fiscal municipal 

Odorheiu Secuiesc, Str. Morii nr.5, 

C.P. 535600, Tel. 0266 217558 

Atid, Avrămeşti, Brădeşti, Căpâlniţa, Corund, Cristuru 

Secuiesc, Dârjiu, Dealu, Feliceni, Lueta, Lupeni, 

Mărtiniş, Mereşti, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, 

Porumbeni, Praid, Satu Mare, Săcel, Secuieni, 

Şimoneşti, Ulieş, Vârşag, Vlăhiţa, Zetea 

Serviciul fiscal municipal Topliţa, 

str.Nicolae Bălcescu nr.59 C.P. 

535700, Tel. 0266 343001 

Bilbor, Borsec, Corbu, Gălăuţaş, Sărmaş, Subcetate, 

Topliţa, Tulgheş 

Serviciul fiscal orăşenesc 

Gheorgheni, Str.Carpaţi nr.3, C.P. 

535500, Tel. 0266 364849 

Ciumani, Ditrău, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, 

Remetea, Suseni, Voşlăbeni 
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Arondarea localitatilor din jud. Harghita la unităţile fiscale 
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2.5.5. Arondarea localităţilor din judeţul Mureş la unităţile fiscale din judeţ 

 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice MUREŞ 

Acăţari, Band, Băla, Bereni, Ceuaşu de Câmpie, 
Corunca, Crăciuneşti, Cristeşti, Ernei, Găleşti, 
Gheorghe Doja, Glodeni, Gorneşti, Grebenişu de 
Câmpie, Hodoşa, Iclănzel, Livezeni, Mădăraş, 
Măgherani, Miercurea Nirajului, Neaua, Ogra, Pănet, 
Păsăreni, Pogăceaua, Râciu, Sâncraiu de Mureş, 
Sângeorgiu de Mureş, Sânpaul, Sântana de Mureş, 
Şincai, Târgu Mureş, Ungheni, Vărgata 

Serviciul fiscal municipal 
Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918 
nr.37-39, CP 545400, Tel. 
0265/777634 int. 224, 0265/774690 

Albeşti, Apold, Bălăuşeri, Daneş, Nadeş, Saschiz, 
Sighişoara, Vânători, Viişoara 

Serviciul fiscal municipal Reghin, 
str. Petru Maior nr.33, CP 545300, 
Tel. 0265/512591 int. 19, 
0265/512592 int. 23 

Aluniş, Batoş, Beica de Jos, Brâncoveneşti, Breaza, 
Chiheru de Jos, Cozma, Crăieşti, Deda, Fărăgău, 
Gurghiu, Hodac, Ibăneşti, Ideciu de Jos, Lunca, Lunca 
Bradului, Petelea, Răstoliţa, Reghin, Ruşii Munţi, 
Solovăstru, Stânceni, Suseni, Vătava, Voivodeni 

Serviciul fiscal municipal 
Târnăveni, Str. Republicii nr.30, 
C.P. 54560, Tel. 0265/443312, 
0265/446509 

Adămuş, Bahnea, Băgaciu, Coroisânmărtin, Cucerdea, 
Găneşti, Iernut, Mica, Suplac, Târnăveni, Zagăr 

Serviciul fiscal orăşenesc Luduş, 
Str. Republicii nr. 25, C.P. 545200, 
Tel. 0265/413224, 0365/424512, 
0265/411321 int. 113 

Aţintiş, Bichiş, Bogata, Cheţani, Cuci, Luduş, Miheşu de 
Câmpie, Papiu Ilarian, Sânger, Sânpetru de Câmpie, 
Sărmaşu, Şăulia, Tăureni, Valea Largă, Zau de Câmpie 

Serviciul fiscal orăşenesc 
Sovata, Str. Principală nr.159, C.P. 
545500, Tel. 0265-570310, int.117, 
0265-577509 

Chibed, Eremitu, Fântânele, Ghindari, Sângeorgiu de 
Pădure, Sărăţeni, Sovata, Veţca 
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Arondarea localitatilor din jud. Mureş la unităţile fiscale 
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2.5.6. Arondarea localităţilor din judeţul Sibiu la unităţile fiscale din judeţ 

 
 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice SIBIU 

Cisnădie, Cristian, Poplaca, Râu Sadului, Răşinari, 

Roşia, Sadu, Sibiu, Slimnic, Şelimbăr, Şura Mare, 

Vurpăr, Loamneş, Ocna Sibiului, Păuca, Şura Mică, 

Boiţa, Tălmaciu 

Serviciul fiscal municipal Mediaş, 

Str. I. C. Brătianu nr. 3 , CP 551003, 

Tel 0269.841 990, fax 0269.841 047 

 

Alma, Aţel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Blăjel, Bratei, 

Copşa Mică, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Laslea, 

Mediaş, Micăsasa, Moşna, Şeica Mare, Şeica Mică, 

Târnava, Valea Viilor 

Serviciul fiscal orăşenesc Agnita, 

Str.1 Decembrie, nr. 2, CP 555100, 

Tel/fax 0269.510 630 

Agnita, Alţâna, Bârghiş, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, 

Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich 

Serviciul fiscal orăşenesc Sălişte, 

Str.Bucureşti nr. 4, C.P. 557225, 

Tel/fax 0269/553737 

Apoldu de Jos, Gura Râului, Jina, Ludoş, Miercurea 

Sibiului, Orlat, Poiana Sibiului, Sălişte, Tilişca 

Serviciul fiscal orăşenesc Avrig, 

Str. Gh. Lazăr nr.41, C.P. 555200, 

Tel/fax 0269/524430, 

Arpaşu de Jos, Avrig, Cârţa, Cârţişoara, Porumbacu de 

Jos, Racoviţa, Turnu Roşu 
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Arondarea localitatilor din jud. Sibiu la unităţile fiscale 
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2.6. Contribuabili administraţi la 31.12.2015, la nivelul D.G.R.F.P. Braşov: 

 La 31.12.2015, numărul de contribuabili administraţi la nivelul DGRFP Braşov era 
de 228.463 (fata de 229.283 la finalul anului 2014), din  care: 
 
Număr 
contribuabili / 
Unitate fiscală 

Institutiile 
publice 

2014 

Institutiile 
publice 

2015 
Pers.Fizice 

2014 
Pers.Fizice 

2015 
Pers.Juridice 

2014 
Pers.Juridice 

2015 

ALBA 404 405 15510 15564 19350 19375 

BRASOV 533 532 18355 18616 41563 42134 

COVASNA 265 266 6614 6755 9070 9134 

HARGHITA 418 416 11477 11540 15537 15320 

MURES 449 451 15785 16435 27960 27663 

SIBIU 478 479 20450 20877 23510 22501 

TOTAL  
DGRFP BV. 2547 2549 88191 89787 136990 136127 

Notă:  
IP = instituţii publice 
PF = persoane fizice, care includ: 
 PFL = persoane fizice care exercita profesii libere 
 PFA = persoane fizice comercianţi, persoane fizice autorizate 
 II = întreprinderi individuale 
 IF = întreprinderi familiale 
PJ = persoane juridice, care includ: 
 SC = societăţi comerciale 
 S Coop = societăţi cooperatiste 
 Ag Pct S = agenţii, puncte de lucru, sedii secundare 
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2.7. Structura personalului D.G.R.F.P. Braşov 

 
Serviciul resurse umane este organizat şi funcţionează sub coordonarea Directorului 

Executiv – Servicii Interne al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, 

asigurând aplicarea prevederilor legale privind salarizarea şi managementul resurselor 

umane pentru personalul din aparatul propriu şi unităţile subordonate. 

 În acest scop pe parcursul anului 2015 s-a asigurat aplicarea corectă a prevederilor 

legale şi precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – A.N.A.F. cu privire la condiţiile de 

salarizare a personalului, de respectare a normativelor de personal pentru posturile cuprinse 

în statul de funcţii pe structura aprobată, precum şi pentru personalul care nu are calitatea de 

funcţionar public şi căruia i se aplica legislaţia muncii. S-au efectuat lucrări legate de 

încadrarea, redistribuirea, transferarea, detaşarea şi încetarea raporturilor de serviciu, fie la 

cererea angajatului, fie la încetarea activităţii datorită împlinirii vârstei de pensionare pentru 

personalul din cadrul direcţiei generale. 

De asemenea s-au efectuat lucrări de întocmire şi de gestionare a dosarelor 

profesionale ale funcţionarilor publici. 

 

SITUATIA POSTURILOR OCUPATE SI VACANTE LA NIVELUL D.G.R.F.P. La 31.12.2014  

Nr. 
crt. 

REGIUNEA 
Total din 
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1 TOTAL din care: 2866 2696 2612 259 2353 84 170 169 55 114 1 

2 
Activitatea de trezorerie 
si contabilitate publica  

613 575 575 63 512 0 38 38 9 29 0 

3 
Structura de verificare a 
achizitiilor publice  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Structura de ajutor de 
stat, practici neloiale si 
preturi reglementate 

7 5 5 0 5 0 2 2 1 1 0 

5 
Structura de inspectie 
economico-financiara 

35 31 31 1 30 0 4 4 2 2 0 

6 
Activitatea de inspectie 
fiscala 

474 452 452 42 410 0 22 22 6 16 0 
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7 Activitatea de colectare 1022 972 972 73 899 0 50 50 17 33 0 

8 
Activitatea de servicii 
interne 

83 75 58 6 52 17 8 8 2 6 0 

9 Activitatea vamala 184 169 161 16 145 8 15 15 4 11 0 

10 Activitatea juridica 99 96 96 8 88 0 3 3 0 3 0 

11 
Alte structuri 
(nementionate la 
punctele anterioare) 

349 321 262 50 212 59 28 27 14 13 1 

 

 

 

 

 

Structura posturilor din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice  Braşov 

 
 01.01.2015 31.12.2015 

Total angajati 2901 2866 

Functii de conducere 259 259 

Functii de executie 2495 2437 

Posturi vacante funcţii de conducere 56 55 

Posturi vacante functii de executie 106 115 

 

La data de 31.12.2016 cele 2866 posturi aprobate pentru D.G.R.F.P. Brasov şi 

structurile subordonate erau defalcate după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea structurii Nr. total  posturi la 31.12.2015 

  D.G.R.F.P.   2866 

1 Ap. Propriu 527 

  D.R.V. si birourile vamale subordonate 184 

2 Total A.J.F.P.  2339 

  din care  

2.1 A.J.F.P. Alba 396 

2.2 A.J.F.P. Brasov 467 

2.3 A.J.F.P. Covasna 259 

2.4 A.J.F.P. Harghita 364 

2.5 A.J.F.P. Mures 451 

2.6 A.J.F.P. Sibiu 402 
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CAPITOLUL III – Management pe bază de obiective de performanţă 

3.1. Obiectivele D.G.R.F.P. BRAŞOV  pentru anul 2015: 

Potrivit listei obiectivelor specifice ale  D.G.R.F.P. BRAŞOV, aprobata de  presedintele 
Subcomisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de 
control intern/ managerial, directorul general, obiectivele sunt: 

1. Realizarea veniturilor bugetului general consolidat al statului prin colectarea 
eficienta si cu costuri reduse a impozitelor, taxelor, contribuţiilor si altor sume 
datorate bugetului general consolidat  

2. Eficientizarea activităţii de recuperare a arieratelor  

3. Creşterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor la declararea si 
plata obligaţiilor fiscale si vamale 

4. Creşterea calităţii serviciilor de informare şi asistenţă pentru contribuabili,  
Optimizarea comunicării instituţionale 

5. Intensificarea activităţilor de inspecţie fiscala 

6. Eficientizarea activităţii de inspecţie fiscala 

7. Formarea de resurse umane competente şi motivate, aplicarea unitară a 
prevederilor legislaţiei fiscale si vamale 

8. Creşterea operativităţii administraţiei fiscale, eliminarea depăşirii termenelor 

9. Eficientizarea controlului si supravegherii vamale si in domeniul accizelor 

 
In ce priveste realizarea veniturilor bugetului general consolidat al statului, in 
ansamblul pe care il constituie cele 8 direcţii generale regionale ale finanţelor publice 
din tara (Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov), o 
analiză comparativa privind situarea DGRFP Braşov releva urmatoarele: 
 
- în funcţie de realizarea PROGRAMULUI de încasări stabilit de ANAF, la 31.12.2015, 
DGRFP Braşov  se află pe al doilea loc între cele 8 direcţii regionale:     
                                                      

DGRFP Grad realizare incasari 

inclusiv vama (%) 

DGRFP Ploiesti 110,79 

DGRFP Brasov 109,85 

DGRFP Timisoara 106,51 

DGRFP Iasi 105,52 

DGRFP Craiova 105,26 

DGRFP Cluj Napoca 105,24 

DGRFP Bucuresti 103,58 

DGRFP Galati 102,82 
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- în funcţie de volumul încasărilor/DGRFP (sume nete inclusiv vama), prima poziţie 
este ocupată de DGRFP Bucuresti, urmată de DGRFP Galati, DGRFP Cluj Napoca şi 
de DGRFP Brasov. 
 

DGRFP Incasari nete inclusiv 

vama (mil. lei) 

DGRFP Bucuresti 38.954,55 

DGRFP Galati 12.932,87 

DGRFP Cluj Napoca 11.464,61 

DGRFP Brasov 10.724,84 

DGRFP Ploiesti 9.625,95 

DGRFP Iasi 9.011,52 

DGRFP Timisoara 8.230,58 

DGRFP Craiova 5.778,87 

 

 

3.2. Realizarea indicatorilor de performanţă pe anul 2014 la nivelul  D.G.R.F.P. Braşov 

3.2.1. Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2014, 
comparativ cu anul 2013 

 

In anul 2014, la nivelul D.G.R.F.P. Braşov s-a inregistrat o crestere a nivelului 
incasarilor, comparativ cu nivelul incasarilor realizate in anul precedent pe total buget 
general consolidat şi la bugetul de stat, la cel al asigurărilor de sănătate şi de şomaj.    
 

Structura incasarilor pe bugete comparativ cu anul precedent 
 

Incasari/Bugete 
Mil. lei 

DGRFP 
Brasov 
2015 

DGRFP 
Brasov 
2014 

 
% 

Buget de stat 5.350,93 4.697,15 113,92 

Basig. Stat 3.251,67 3.283,03 99,04 

Basig.Sanatate 1.538,36 1.357,49 113,32 

BASomaj 126,53 110,40 114,61 

Bgen.Consolidat 10.267,49 9.448,07 108,67 
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Evolutie incasari pe tipuri de bugete
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3.2.2 Modalităţile de realizare a veniturilor bugetare în anul 2015, pe fiecare judet 
arondat D.G.R.F.P. Braşov 

 

Realizare 
venituri 2015 
/ modalitati      

(mii lei) 

Total, din 
care: 

Prin plată 
voluntară 

  Prin 
aplicarea 

măsurilor de 
executare 

silită 

Rest 
încasări 

(fără debite 
declarate) 

Alte 
venituri 

Sume 
încasate în 
cont unic 

(nedistribuite) 

TVA 
efectiv 

restituită 

D.G.R.F.P. 10.644.781 9.121.513 1.307.498 807.209 21.112 34.856 609.331 

Alba 1.182.617 813.997 195.575 260.663 0 7.632 95.250 

Brasov 3.142.830 2.807.310 374.466 153.921 0 0 192.867 

Covasna 718.159 635.215 99.870 7.730 563 853 26.071 

Harghita 1.143.931 1.033.820 109.310 29.903 3.272 2.362 34.736 

Mures 2.438.812 2.069.004 321.645 138.584 0 1.469 91.890 

Sibiu 2.018.432 1.724.092 206.632 216.408 17.277 22.540 168.517 
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Comparând nivelul încasărilor din cele sase judeţe  ale D.G.R.F.P. Braşov (in mii lei) 
se constata ca ponderea cea mai mare a încasărilor o are judeţul Braşov, căruia îi 
urmează judeţul Mureş, iar ponderea cea mai mica o înregistrează judeţul Covasna.  
 

3.3. Situaţia indicatorilor de performanţă realizaţi de D.G.R.F.P. Braşov, in ceea ce 
priveste colectarea veniturilor la bugetul general consolidat:  

 

In vederea analizării activităţii de colectare desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice Braşov, rezultatele obţinute sunt evidenţiate cu ajutorul indicatorilor de 
performanţă care se monitorizează la nivel de AJFP-uri si / sau de D.G.R.F.P. Braşov: 
 
 

F1 Gradul de realizare a 
programului de încasări 

venituri bugetare (valori brute, 
LEI) 

Realizat/an Program/an Indeplinire % 

DGRFP  10.890.762.948 9.933.486.465 109,64 

AJFP ALBA 1.253.662.358 1.196.057.389 104,82 

AJFP BRASOV 3.228.085.089 3.028.472.000 106,59 

AJFP COVASNA 743.316.612 657.229.212 113,10 

AJFP HARGHITA 1.168.704.047 1.025.148.435 114,00 

AJFP MURES 2.410.208.841 2.119.951.872 113,69 

AJFP SIBIU 2.086.786.001 1.906.627.557 109,45 

F2 Gradul de realizare a 
programului de încasări 

venituri bugetare (valori nete, 
LEI) 

Realizat/an Program/an Indeplinire % 

DGRFP  10.267.486.483 9.310.150.000 110,28 

AJFP ALBA 1.153.764.969 1.096.160.000 105,26 

AJFP BRASOV 3.035.233.089 2.835.630.000 107,04 

AJFP COVASNA 717.407.400 631.250.000 113,65 

AJFP HARGHITA 1.132.155.612 988.600.000 114,52 

AJFP MURES 2.314.426.969 2.024.170.000 114,34 

AJFP SIBIU 1.914.498.444 1.734.340.000 110,39 

F3 Gradul de 
încasare/stingere a arieratelor 

din executare silită la 
persoane juridice  

Realizat/an Program/an Indeplinire % 

DGRFP  1.445.513.504 2.193.728.155 93,30 
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AJFP ALBA 161.837.225 309.683.596 71,59 

AJFP BRASOV 489.114.369 796.931.271 92,98 

AJFP COVASNA 86.621.942 107.779.916 105,75 

AJFP HARGHITA 111.531.278 157.506.047 101,16 

AJFP MURES 393.817.871 460.393.410 117,18 

AJFP SIBIU 202.590.819 361.433.915 83,66 

F4 Rata de colectare a 
arieratelor la persoane juridice 

(LEI) 
Realizat/an Program/an Indeplinire % 

DGRFP  3.734.367.533 10.512.176.407 85,34 

AJFP ALBA 521.072.722 1.743.403.920 85,40 

AJFP BRASOV 1.295.881.677 4.168.739.670 103,63 

AJFP COVASNA 223.906.213 443.952.041 100,86 

AJFP HARGHITA 319.462.938 919.974.850 86,83 

AJFP MURES 725.387.129 1.643.424.190 88,28 

AJFP SIBIU 648.656.854 1.592.681.736 81,46 

F5 Ponderea încasărilor 
realizate prin aplicarea 

măsurilor de executare silită în 
total venituri încasate 

Realizat/an Program/an Indeplinire % 

DGRFP  1.257.234.288 10.725.030.784 102,54 

AJFP ALBA 145.310.992 1.153.764.969 104,92 

AJFP BRASOV 374.465.379 3.035.233.089 102,83 

AJFP COVASNA 99.870.515 717.407.400 116,00 

AJFP HARGHITA 109.310.117 1.132.155.612 96,60 

AJFP MURES 321.644.993 2.314.426.969 115,83 

AJFP SIBIU 206.632.292 1.914.498.444 107,90 

F6 Gradul de conformare 
voluntară la plata obligaţiilor 

fiscale (valoric) 
Realizat/an Program=85% din Valoare 

Indepl. 
% 

DGRFP  8.036.628.764 10.199.852.074 78,79 92,69 

AJFP ALBA 865.842.656 1.181.414.274 73,29 86,22 

AJFP BRASOV 2.306.186.351 3.044.263.759 75,76 89,13 

AJFP COVASNA 555.637.239 678.520.811 81,89 96,34 

AJFP HARGHITA 867.890.003 1.058.802.345 81,97 96,44 

AJFP MURES 1.839.422.909 2.248.022.653 81,82 96,26 

AJFP SIBIU 1.601.649.606 1.988.828.232 80,53 94,74 
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F7 Gradul de depunere 
voluntară a declaratiilor fiscale 

pe tipuri de impozite  
Declarat/an Program/an Indeplinire % 

DGRFP  7.022.855 7.316.336 99,91 

AJFP ALBA 923.671 948.875 100,35 

AJFP BRASOV 1.947.219 2.064.401 100,34 

AJFP COVASNA 517.600 535.274 100,73 

AJFP HARGHITA 908.266 958.052 99,79 

AJFP MURES 1.510.671 1.544.116 99,83 

AJFP SIBIU 1.215.428 1.265.618 100,03 

 

 
Analizând indicatorii de performanta la nivel de DGRFP, se constată ca, in mare parte, 
gradul de realizare este îndeplinit si ţinta stabilita la nivelul ANAF depăşita, in ce 
priveste gradul de incasare a obligatiilor bugetare.  
 Se întreprind in continuare masuri, pe parte de colectare şi executare silita, de 
creştere a încasărilor din arierate, precum şi a încasărilor din sume recuperabile 
stabilite de inspecţia fiscala. 
 Pe parte de asistenta contribuabili şi comunicare se întreprind masuri pentru 
creşterea gradului de conformare voluntara la plata şi la declararea obligaţiilor fiscale 
de către contribuabili (comunicate de presa, afişe si materiale informative, întâlniri de 
lucru, campanii de informare). 
 In vederea reducerii arieratelor la bugetul general consolidat şi a preintimpinarii 
formarii de noi arierate,  se iau masuri ferme in următoarele direcţii: 
 - Urmărirea încasării veniturilor prin aplicarea procedurilor de executare silita, 
constând in poprire asupra disponibilităţilor din conturile bancare precum şi a popririi 
veniturilor la terţi; 
 - Identificarea prin toate mijloacele posibile a bunurilor mobile şi imobile aflate in 
proprietatea debitorilor şi aplicarea sechestrelor, precum şi declanşarea ori 
continuarea valorificării la licitaţie a bunurilor respective;    
 - Sesizarea organelor penale a cazurilor de nevărsare la buget a sumelor 
reţinute la sursa;    
 - Informarea contribuabililor privind posibilitatea eşalonării la plata a arieratelor 
conform  OUG 29/2011. 
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3.4. Situaţia privind rambursarile TVA la nivelul  D.G.R.F.P. Braşov si administratiilor 
subordonate: 

 

 

Rambursari 
TVA   (mii lei) 

Nr.deconturi 
cu optiune 

de 
rambursare 
depuse in 
anul 2015 

Suma 
solicitata la 
rambursare 

Nr.deconturi 
solutionate 

in anul 2015 

Suma 
solicitata la 

rambursarile 
solutionate 

Suma 
rambursata 
efectiv in 
anul 2015 

A.J.F.P.ALBA 1889 168651 1713 155947 95250 

A.J.F.P.BRASOV 1366 130710 1375 128210 192867 

A.J.F.P.COVASNA 1223 70330 1211 63720 26071 

A.J.F.P.HARGHITA 2005 101047 2083 100190 34736 

A.J.F.P.MURES 2095 98023 2167 111320 91889 

A.J.F.P.SIBIU 2413 274260 2530 294450 168520 

D.G.R.F.P. 
BRASOV 10657 799708 10685 810051 609333 
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CAPITOLUL IV – Rezultate obţinute în anul 2015 la nivelul DGRFP Braşov, pe domenii 
de activitate 

4.1. Activitatea de gestiune 

 

 În funcţie de tipul impozitelor prevăzute în vectorul fiscal pe care contribuabilii au 
obligaţia să le declare, distingem: 
 

Structura contribuabililor 
inregistrati in vectorul 
fiscal la 31.12.2015 

DGRFP 
AJFP 
Alba 

AJFP 
Brasov 

AJFP 
Covasna 

AJFP 
Harghita 

AJFP 
Mures 

AJFP 
Sibiu 

Contribuabili platitori de 
impozite si taxe, din 
care: 168158 17267 75594 15307 13778 25692 20520 

Platitori de impozit pe 
profit 46171 5598 17955 3368 4825 7583 6842 

Platitori pe impozit pe 
veniturile 
microintreprinderilor 65426 8922 21105 3709 6484 14156 11050 

Platitori de TVA 
49447 5548 16086 3592 6581 9732 7908 

Platitori pe venituri din 
salarii si asimilate 65264 8154 20448 4638 8215 13028 10781 

 
 

 

Situatia numerica a contribuabililor declarati inactivi  la 31.12.2014, conform 
OPANAF 819/2008, OPANAF 575/2006 si OPANAF 3347/2011 

JUDET TOTAL INACTIVI  

ALBA 3.639  

BRASOV 1.006  

COVASNA 1.630  

HARGHITA 1.531  

MURES 6.571  

SIBIU 2.938  

REGIUNE  BRASOV 17315  
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Gestionarea declaraţiilor fiscale 
 
 

Situaţia numerică privind numărul de declaraţii gestionate, depuse in anul 2015,  
pe tipuri de declaraţie (100,112,300)  

               
 

Unitatea fiscala D100 D112 D300 

AJFP Alba 48256 94604 44587 

AJFP Brasov 105317 208044 101962 

AJFP Covasna 23117 53808 25814 

AJFP Harghita 42154 93784 49194 

AJFP Mures 82354 161320 73043 

AJFP Sibiu 63992 134057 63664 

Total DGRFP 
Brasov 365190 745617 358264 

 
 
 

din care depuse electronic: 
          

Unitatea fiscala D100 D112 D300 

AJFP Alba 30517 77772 37201 

AJFP Brasov 80035 184274 91849 

AJFP Covasna 16996 45067 21839 

AJFP Harghita 32710 79236 41844 

AJFP Mures 54856 130086 63250 

AJFP Sibiu 45459 118121 55969 

Total DGRFP 
Brasov 260573 634556 311952 

 

 
  
 
 
 Cazier fiscal 

 
 În conformitate cu modificările aduse de Legea 91/2007 Ordonanţei nr.75/2001 
privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal şi conform Ordinului MFP nr. 
268/19.02.2007, la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov şi 
unităţilor subordonate, Compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal au 
desfăşurat activitate in anul 2015, astfel:   
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An 2014 2015 

Număr total de certificate de cazier fiscal eliberate, 
din care: 

14764 13659 

AJFP/ ex. DGFP Alba şi servicii fiscale subordonate 2.226 1.809 

AJFP/ ex. DGFP Braşov şi servicii fiscale subordonate 3.930 3.710 

AJFP/ ex. DGFP Covasna şi servicii fiscale subordonate 1.080 888 

AJFP/ ex. DGFP Harghita şi servicii fiscale subordonate 2.231 2.387 

AJFP/ ex. DGFP Mureş şi servicii fiscale subordonate 2.931 2.640 

AJFP/ ex. DGFP Sibiu şi servicii fiscale subordonate 2.366 2.225 

Număr total de fise de înscriere / actualizare în 
cazierul fiscal naţional 

14960 13529 

AJFP/ ex. DGFP Alba şi servicii fiscale subordonate 1.643 1.977 

AJFP/ ex. DGFP Braşov şi servicii fiscale subordonate 5.970 4.197 

AJFP/ ex. DGFP Covasna şi servicii fiscale subordonate 1.058 362 

AJFP/ ex. DGFP Harghita şi servicii fiscale subordonate 1.322 1.658 

AJFP/ ex. DGFP Mureş şi servicii fiscale subordonate 3.222 3.719 

AJFP/ ex. DGFP Sibiu şi servicii fiscale subordonate 1.745 1.616 
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4.2. Activitatea de colectare a creanţelor fiscale 

4.2.1. Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin 
aplicarea modalităţilor de executare silită, pe fiecare judeţ arondat DGRFP Braşov: 

 

 
Executare silita 2014/2013 
(nr./lei) 2014 2014 2015 2015 

AJFP ALBA Nr. Valoare  Nr. Valoare  

Somatii comunicate 45.190 33.246 41.051 29.306 

Incasari din plati dupa 
comunicarea somatiilor 226.690.890 90.093.790 346.107.586 92.496.632 

Popriri conturi bancare 24.525 19.906 20.773 20.426 

Incasari din popriri conturi 
bancare 97.989.787 72.333.957 200.196.594 100.138.494 

Popriri terti 5.256 1.816 4.153 1.826 

Incasari din popriri terti 45.036.948 5.000.478 24.075.326 2.879.122 

Sechestre bunuri mobile 133 9 83 7 

Valorificari bunuri mobile 17.452.403 73.643 13.407.182 60.927 

Sechestre bunuri imobile 79 0 73 0 

Valorificari bunuri imobile 25.935.308 0 40.270.885 0 

Total masuri executare silita 
aplicate  75.183  66.133  

Total incasari din executare silita 
 167.501.868  

195.575.175 
 

 

 
Executare silita 2014/2013 
(nr./lei) 2014 2014 2015 2015 

AJFP BRASOV Nr. Valoare  Nr. Valoare  

Somatii comunicate 112.830  672.571.765 102.517 1.120.480.589 

Incasari din plati dupa 
comunicarea somatiilor  64.961 176.825.098  101104 202.189.505 

Popriri conturi bancare 41.811 247.412.381 43.182 427.209.170 

Incasari din popriri conturi 
bancare  29.978 147.018.093  37.570 162.986.884 

Popriri terti 9.531 73.786.149 10.198 142.687.901 

Incasari din popriri terti  9.949 11.251.214  13.965 8.478.097 

Sechestre bunuri mobile 284 60.604.018 472 70.096285 

Valorificari bunuri mobile  9 1.958.755  10 88.962 

Sechestre bunuri imobile 237 32.314.213 242 95.515.93 

Valorificari bunuri imobile  7 293.794  11 722.131 

Total masuri executare silita 
aplicate  164.693   156.611   

Total incasari din executare silita   337.346.954   374.465.579 
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Executare silita 2014/2013 
(nr./lei) 2014 2014 2015 2015 

AJFP COVASNA Nr. Valoare  Nr. Valoare  

Somatii comunicate 96.629 209.798.682 114.662 240.342.449 

Incasari din plati dupa 
comunicarea somatiilor 40.157 111.736.889 42.655 144.309.425 

Popriri conturi bancare 29.085 210.443.566 25.358 72.902.546 

Incasari din popriri conturi 
bancare 7.437 17.546.896 6.847 17.281.709 

Popriri terti 6.713 42.104.263 5.492 37.610.715 

Incasari din popriri terti 596 1.538.140 636 1.116.307 

Sechestre bunuri mobile 606 25.886.491 630 21.495.237 

Valorificari bunuri mobile 276 7.812.539 191 6.482.180 

Sechestre bunuri imobile 139 12.188.999 156 10.652.686 

Valorificari bunuri imobile 30 2.150.209 47 2.691.285 

Total masuri executare silita 
aplicate  133.172  146.298  

Total incasari din executare silita  84.566.807  99.870515 

 
 
 

Executare silita 2014/2013 
(nr./lei) 2014 2014 2015 2015 

AJFP HARGHITA Nr. Valoare  Nr. Valoare  

Somatii comunicate 38.867 241.924.430 41.130 322.436.368 

Incasari din plati dupa 
comunicarea somatiilor 12.110 58.536.418 8.295 75.809.154 

Popriri conturi bancare 11.576 82.696.080 10.730 109.255.738 

Incasari din popriri conturi 
bancare 3.871 34.560.705 3.577 30.087.145 

Popriri terti 1.142 41.447.140 938 15.065.140 

Incasari din popriri terti 526 2.154.962 636 3.112.502 

Sechestre bunuri mobile 178 37.623.244 230 19.554.532 

Valorificari bunuri mobile 11 467.875 9 117.319 

Sechestre bunuri imobile 63 23.082.133 76 10.816.506 

Valorificari bunuri imobile 2 87.317 1 183.997 

Total masuri executare silita 
aplicate  51.826  53.104  

Total incasari din executare silita  95.807.277  109.310.117 
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Executare silita 2014/2013 
(nr./lei) 2014 2014 2015 2015 

AJFP MURES Nr. Valoare  Nr. Valoare  

Somatii comunicate 90.531 499.359.990 84.040 662.822.315 

Incasari din plati dupa 
comunicarea somatiilor 61.271 197.457.067 61.215 250.960.453 

Popriri conturi bancare 65.585 176.690.241 66.116 166.983.466 

Incasari din popriri conturi 
bancare 36.880 57.445.381 32.795 63.057.324 

Popriri terti 9.845 82.794.307 10.348 63.648.449 

Incasari din popriri terti 3.743 5.563.965 4.650 5.582.499 

Sechestre bunuri mobile 810 56.617.219 901 68.348.192 

Valorificari bunuri mobile 49 382.725 110 1.732.625 

Sechestre bunuri imobile 356 44.869.348 344 41.394.280 

Valorificari bunuri imobile 9 754.145 11 312.092 

Total masuri executare silita 
aplicate  167127  161.749  

Total incasari din executare silita  261.603.283  321.644.993 

 

 
Executare silita 2014/2013 
(nr./lei) 2014 2014 2015 2015 

AJFP SIBIU Nr. Valoare  Nr. Valoare  

Somatii comunicate 78.308 374.207.341 70.728 529.213.332 

Incasari din plati dupa 
comunicarea somatiilor 72.485 96.942.054 80.696 124.195.769 

Popriri conturi bancare 45.544 155.837.640 42.899 339.864.791 

Incasari din popriri conturi 
bancare 25.217 47.017.481 27.963 52.767.588 

Popriri terti 5.418 91.710.100 8.984 165.681.365 

Incasari din popriri terti 2.978 26.296.329 7.058 29.148.903 

Sechestre bunuri mobile 89 12.142.924 177 19.809.519 

Valorificari bunuri mobile 4 55.300 5 163.223 

Sechestre bunuri imobile 120 54.866.338 126 72.041.910 

Valorificari bunuri imobile 7 743.878 6 356.809 

Total masuri executare silita 
aplicate  129.479  122.914  

Total incasari din executare silita  171.055.042  206.632.292 
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Dintre situaţiile care determină disfuncţionalităţi în încasarea veniturilor bugetare prin 
executare silită amintim:  

stabilirea de obligaţii substanţiale prin acte întocmite de inspectorii de la 
Activitatea de Inspecţie Fiscală la societăţi care nu au venituri sau bunuri 
urmăribile; 

legislaţia permisivă privind înstrăinarea societăţilor care înregistrează obligaţii 
către bugetul consolidat al statului către administratori fictivi, sau cu sediul fictiv 
fără avizul administraţiilor financiare; 

rezoluţiile parchetelor de pe lângă  judecătorii privind neînceperea urmăririi 
penale şi/sau neatragerea răspunderii în cazul administratorilor care 
înstrăinează bunurile urmăribile sau care cu rea credinţă provoacă intrarea în 
insolvenţă a societăţilor; 

lipsa de procedură invocata de avocaţii debitorilor şi acceptată de instanţele de 
judecată privind comunicarea actelor de executare silită (somaţii, procese 
verbale de sechestru,  evaluări  invitaţii de prezentare la sediul organelor de 
executare neonorate); 

radierea de către O.R.C. a societăţilor care înregistrează obligaţii restante ca 
urmare a schimbării domiciliului fiscal fără avizul/acordul administraţiilor unde au 
înregistrat obligaţiile (de regulă acesta este un sediu fictiv şi nu mai există 
posibilitatea de a transfera debitele la noul sediu datorită faptului că nu se mai 
depune declaraţia 050);  

conjunctură economică actuală (blocaj financiar, decontarea cu întârziere a 
serviciilor contractate cu unităţi cu capital de stat, lipsa de lichidităţi, de interes în 
achiziţionarea de bunuri sechestrate, sarcini asupra bunurilor mobile/imobile – 
gaj, ipotecă).  
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4.3. Activitatea de asistenţă şi servicii pentru contribuabili 

 
 Conform strategiei ANAF, activitatea de asistenta a contribuabililor are ca scop: 
 - cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor în îndeplinirea 
obligatiilor declarative si de plata; 
 - îmbunatatirea calitatii serviciilor acordate contribuabililor prin cresterea gradului de 
profesionalism în solutionarea cererilor acestora; 
 - adaptarea serviciilor acordate contribuabililor la nevoile acestora prin informarea 
rapida, într-un limbaj simplu si accesibil, asupra noutatilor si modificarilor legislative 
înaintea intrarii acestora în vigoare, prin elaborarea si publicarea pe site-ul DGRFP Brasov 
de materiale informative. 
 
 Si în anul 2015 activitatea de asistenta a contribuabilor desfasurata la nivelul 
Regiunii Brasov a urmarit atingerea acestui scop astfel: 
 
 Structurile de asistenta a contribuabililor la nivelul regiunii Brasov au asigurat 
relaþiile de comunicare în domeniul fiscal cu contribuabilii persoane fizice ºi juridice prin 
asistenta în scris, telefonicã ºi acordata direct la sediu, precum si prin organizarea de 
întâlniri si punerea la dispozitie de materiale informative, în perioada ianuarie - decembrie 
2015 înregistrându-se urmãtoarele rezultate:  
 
 RASPUNSURI 

FORMULATE ÎN SCRIS 
Nr. apeluri 
telefonice 

Asistent
a la 
sediu 

Întâlniri de 

lucru cu 
contribuabilii 

Materiale 
informative 
elaborate* 

 hartie e-mail TOTAL     

Alba 45 113 158 54.644 75.667                    -                   - 

Brasov  109 311 420 34.875 127.836 - - 

Covasna 169 33 202 4.941 4.237 12 57 

Harghita 73 151 224 35.740 22.891 - - 

Mures 292 205 497 22.224 17.000 12 12 

Sibiu 82 215 297 34.377 5.987                    -                    - 

Serviciu Servicii 
pentru 
Contribuabili 

289 128 417 9.720 3.693 6 116 

TOTAL 
GENERAL 

1.059 1.156 2.215 196.521 257.311 30 185 

 
 
 
  

* Materiale informative  
 În scopul îmbunatatirii comunicarii cu contribuabilii si pentru o mai buna 
informare a acestora, dar si a organelor fiscale, cele mai frecvente întrebari, precum si 
modificarile legislative nou aparute sunt avute în vedere pentru elaborarea de materiale 
informative sau actualizarea celor deja elaborate. 
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 Prin materialele informative se are în vedere o prezentare a prevederilor legale 
într-o forma cât mai simpla, accesibila si cât mai atractiva (sub forma de afise, scheme, 
tabele) astfel încât sa fie usor întelese de contribuabili, în special de catre persoanele 
fizice.   
 Elaborarea materialelor informative are ca scop încurajarea conformarii 
voluntare, cu costuri minime, fiind aduse la cunostinta contribuabililor prin publicarea pe 
site-ul DGRFP Brasov, internetul fiind cea mai ieftina si mai rapida cale de acces la 
informatie, dar si prin intermediul organelor fiscale din regiune prin afisare la sediu, 
precum si minimizarea contactului cu contribuabili, cu efect în reducerea posibilitatii 
aparitiei faptelor de coruptie, dar si în reducerea timpului alocat de contribuabili 
informarii pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale.  
 Pentru realizarea obiectivelor mentionate, în anul 2015, la nivelul regiunii Brasov 
au fost elaborate si publicate si distribuite 185 materiale informative privind drepturi 
si obligatii fiscale, într-un limbaj accesibil tuturor categoriilor de contribuabili. 

 Anexam spre exemplificare doua materiale informative: “.Spatiul virtual privat - 
Serviciu destinat persoanelor fizice” (anexa 1) si “Modificari si completari ale formularisticii 
în domeniul TVA- formularele 088 si 098” (anexa 2). 
 De asemenea în vederea asigurarii cresterii gradului de conformare voluntara 
declarativa si de plata la termenele legale s-a întocmit lunar Calendarul obligatiilor 
fiscale în care, pe lângă declarţiile fiscale şi termenele de depunere si de plata a 
obligatiilor fiscale, cuprinde si explicatii privind modul de îndeplinire a obligaţiilor 
declarative. 
 În vederea informarii permanente a contribuabililor, dar si a structurilor DRGFP 
Brasov cu privire la modificarile legislative nou aparute, Serviciul Servicii pentru 
Contribuabili întocmeste si publica lunar Lista Monitoarelor Oficiale cuprinzând noutatile 
si modificarile legislative cu incidenta fiscala si conexe, dar şi comentarii asupra acestora.  
 Toate materialele informative mentionate sunt publicate pe pagina de internet a 
DGRFP Brasov 
 Activitatea de evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale internationale: 
 

 
Certifificate de rezidenta fiscala 

eliberate 

Certificate de 
atestare a 

impozitului platit 
eliberate 

Alba 602 75 

Brasov 976 23 

Covasna 978 23 

Harghita 919 512 

Mures 1.322 53 

Sibiu 546 139 

Serviciu Servicii pentru 
Contribuabili 

729 24 

TOTAL GENERAL 6.072 849 
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 4.4. Activitatea de control 

Urmare actiunilor de inspectie fiscala desfasurate in anul  2015, organele de control din 

cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov – Inspectie Fiscala au  

efectuat un numar de  6.631 verificari la contribuabili persoane juridice si fizice (4.922 

verificari la persoane juridice, respectiv 1.709 la persoane fizice), ce au condus la stabilirea de 

sume suplimentare in valoare totala de 1.453.848.382 lei – exclusiv amenzi (din care 

1.360.383.990 lei la persoane juridice, respectiv  93.465.300 lei la persoane fizice). 

Deosebit de sumele stabilite suplimentar, organele de inspectie fiscala au diminuat 

pierderea inregistrata de catre contribuabili cu suma de 172.769.487 lei. 

Urmare acestor deficiente constatate, organele de control din cadrul Activitatii de 

Inspectie Fiscala au sanctionat un numar de 550 contribuabili persoane juridice si 267 

persoane  fizice cu amenzi contraventionale in valoare totala de 1.743.959 lei. 

Pentru un numar de 275 persoane juridice si 24 persoane fizice ce au creat 

prejudiciu bugetului general consolidat al statului in valoare totala de 697.550.941 lei, au fost 

intocmite sesizari penale in vederea continuarii cercetarilor si incadrarea faptelor de catre 

organele abilitate ale statului. 

Inspectiile pentru solutionarea deconturilor de TVA cu optiune de rambursare a sumei 

negative cu control anticipat au fost in numar de 1.452, iar in urma verificarilor efectuate 

organele de inspectie au respins la rambursare suma de 108.273.240 lei. 

In timpul actiunilor de control organele de inspectie fiscala au constatat ca exista 

pericolul ca  163 contribuabili persoane juridice si fizice sa se sustraga de la urmarire sau sa 

isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniu/averea, drept urmare au dispus instituirea de 

masuri asiguratorii in cuantum de 372.146.999 lei asupra conturilor de disponibilitati banesti, 

precum si asupra bunurilor proprietate ale debitorilor. 

     Urmarea actiunilor de control efectuate, organele de inspectie fiscala au propus spre a 

fi declarati inactivi un numar de 133 contribuabili care s-au sustras de la efectuarea 

inspectiei fiscale nefunctionand la domiciliul fiscal declarat. 
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 4.5. Activitatea de soluţionare a contestaţiilor  

 
 In perioada de raportare , DGRFP Brasov Serviciul solutionare contestatii a inregistrat 
un nr. de 8.549 dosare ( 12.378 capete de cerere) din care 270 dosare aflate in sold la 
01.01.2015 ( 1.218 capete de cerere).  
 Din acestea au fost solutionate un nr. de 8.198 dosare ( 10.831 capete de cerere), 
ramanand in sold un nr de 351 dosare ( 1.547 capete de cerere). 
  
 In vederea solutionarii dosarelor inregistrate s-a procedat la: 
 
  - analiza problemelor ridicate de contribuabili; 
  - stabilirea competentei de solutionare; 
  - colaborarea cu organul fiscal care a intocmit actul atacat pentru lamurirea 
cauzei supuse solutionarii; 
  - transmiterea corespondentei catre contestator si organul de inspectie fiscala 
pentru completarea dosarului cauzei cu documentele considerate necesare in sustinerea 
aspectelor sesizate; 
  - stabilirea cadrului legislativ aplicabil capetelor de cerere formulate in 
contestatii; 
  - solicitatea acolo unde a fost cazul , de puncte de vedere de la directiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, sau a altor institutii si autoritati cu privire 
la cauza supusa solutionarii ; 
  - emiterea deciziilor  de solutionarea a contestatiilor. 
 
 In perioada de raportare au fost solutionate urmatoarele dosare: 
 
 - 168 contestatii depuse impotriva deciziilor de impunere intocmite de Administratiile 
Judetene ale Finantelor Publice din Regiunea Centru Brasov, 
 -   38 contestatii depuse impotriva deciziilor de regularizare a situatiei intocmite de 
Directiile Regionale Vamale , Birouri vamale  
 - 189 contestatii depuse impotriva deciziilor de impunere privind obligatiile de plata 
accesorii intocmite de Administratiile Judetene ale Finantelor Publice din Regiunea Centru 
Brasov, 
 -  109 contestatii depuse impotriva deciziilor de impunere intocmite de Administratiile 
Judetene ale Finantelor Publice din Regiunea Centru Brasov Activitatea de inspectie fiscala  
Persoane fizice. 
 -  231 contestatii depuse impotriva deciziilor de impunere intocmite de Administratiile 
Judetene ale Finantelor Publice din Regiunea Centru Brasov- Activitatea de inspectie fiscala - 
Persoane juridice , 
 - 78 contestatii depuse impotriva deciziilor de impunere intocmite de Administratiile 
Judetene ale Finantelor Publice din Regiunea Centru Brasov - Contribuabili mijlocii, 
 - 7.385 contestatii depuse impotriva deciziilor de regularizare CASS an 2012 intocmite 
de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba si Brasov. 
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 S-au pronuntat solutii de admitere a contestatiilor pentru 104 cazuri , solutii de 
respingere a contestatiilor pentru 467 cazuri , solutii de desfiintare a deciziilor de impunere 
pentru 121 cazuri si alte solutii pentru 7.506 cazuri. 
  In perioada de raportare a fost solutionata de asemenea corespondenta diversa 
repartizata ; 
 - la solicitarea Serviciului Juridic au fost formulate :  
 - note pentru formularea apararilor in cauze  avand ca obiect decizii emise de serviciul 
nostru in solutionarea contestatiilor ; 
 - obiectiuni la rapoarte de expertiza administrate in cauze  avand ca obiect decizii 
emise de serviciul nostru in solutionarea contestatiilor ; 
 - au fost transmise organelor fiscale competente la nivel teritorial contestatiile care erau 
in competenta de solutionare a acestora . 
 - a fost realizata depersonalizare decizii de solutionare contestatii si postarea acestora 
pe site ANAF  
 - au fost transmise raportari privind modul de solutionare a contestatiilor aflate in 
competenta de solutionare a Directiei Generale a Finantelor Publice Brasov catre : 
- A.N.A.F. Directia Generala da Solutionare a Contestatiilor, 
-D.G.R.F.P.Brasov - Serviciul de coordonare programare analiza si indrumare pentru 
activitatea de inspectie fiscala; 
 - au fost transmise raportari privind indicatorii corespunzatori activitatii desfasurate 
catre Serviciul Indrumare , Metodologie din cadrul D.G.R.F.P.Brasov. 
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CAPITOLUL V – Activitatea de trezorerie 

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov are în componenţă 6 judeţe: 
Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu. În cadrul acestora, sunt organizate la nivelul 
fiecărui judeţ Activităţi de Trezorerie şi Contabilitate Publică care au în subordine următoarea 
structură: 

 

ATCP Alba: Trezoreria Alba Iulia, Trezoreria Blaj, Trezoreria Aiud, Trezoreria Sebeş, 
Trezoreria Câmpeni, Trezoreria Cugir; 

ATCP Braşov: Trezoreria Braşov, Trezoreria Făgăraş, Trezoreria Rupea, Trezoreria 
Săcele, Trezoreria Codlea, Trezoreria Râşnov; 

ATCP Covasna: Trezoreria Sf. Gheorghe, Trezoreria Tg. Secuiesc, Trezoreria Baraolt; 

ATCP Harghita: Trezoreria Miercurea Ciuc, Trezoreria Odorheiul Secuiesc, Trezoreria 
Gheorgheni, Trezoreria Topliţa; 

ATCP Mureş: Trezoreria Tg. Mureş, Trezoreria Reghin, Trezoreria Sighişoara, 
Trezoreria  Târnăveni, Trezoreria Luduş, Trezoreria Sovata; 

ATCP Sibiu: Trezoreria Sibiu, Trezoreria Mediaş, Trezoreria Agnita, Trezoreria Avrig, 
Trezoreria Sălişte. 

 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică la nivelul DGRFP este condusa de catre 
Directorul executiv Trezorerie, iar la nivelul fiecărui judeţ din cadrul regiunii, de Trezorierul şef, 
care are în subordine 6 servicii aflate în structura proprie: 

- Serviciul Contabilitatea Trezoreriei Statului  
- Serviciul Decontări, Operaţiuni cu Numerar şi Produse electronice şi Compartimentul 

Casierie Tezaur, Vanzare şi Gestiune a Titlurilor de Stat şi Certificatelor de Trezorerie; 
- Serviciul Încasarea şi Evidenţa Veniturilor Bugetare  
- Serviciul Îndrumarea şi Verificarea Activităţii Trezoreriilor Locale  
- Serviciul Sinteza şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale  
- Serviciul Verificarea şi Decontarea Cheltuielilor Publice si Compartimentul 

Administrarea Conturilor Agentilor Economici 
 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică îndeplineşte atribuţii multiple din sfera 
execuţiei bugetului consolidat al statului, stabilite prin legislaţia şi normele specifice. Astfel, 
activitatea de trezorerie, prin structurile din subordine, îndeplineşte următoarele sarcini: 

- încasarea prin numerar şi virament a veniturilor bugetului consolidat al statului; 

- efectuarea de cheltuieli de către instituţiile publice, atât a celor curente, cât şi a investiţiilor, 
cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate de ordonatorii de credite în drept; 
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- alocarea sumelor şi cotelor defalcate stabilite prin legea bugetară anuală; 

- derularea prin trezorerie a operaţiunilor de transfer de sume între instituţiile publice, precum 
şi acordarea de către ordonatorii de credite de subvenţii diferitelor categorii de clienţi ai 
trezoreriei (instituţii, operatori economici, organizaţii nonguvernamentale) în scopul efectuării 
operaţiunilor prevăzute de normele specifice; 

- asigurarea derulării plăţilor aferente contractelor încheiate între instituţiile publice şi operatorii 
economici prin deschiderea la unităţile de trezorerie pe seama clienţilor operatori economici a 
conturilor de disponibilităţi, precum şi virarea soldului disponibil al acestora în conturile 
deschise la băncile comerciale; 

- realizarea competenţelor legale în calitate de terţ poprit în ceea ce priveşte executarea silită 
prin trezorerie, atât a conturilor instituţiilor publice, cât şi a conturilor de disponibilităţi deschise 
la trezorerie pe seama operatorilor economici;   

- derularea de către instituţiile publice prin trezorerie a operaţiunilor privind creditele interne şi 
externe contractate, precum şi a operaţiunilor privind derularea fondurilor europene 
preaderare şi post-aderare; 

- colaborarea cu organele fiscale competente în ceea ce priveşte transmiterea situaţiilor 
operative în vederea realizării de către acestea a operaţiunilor privind administrarea veniturilor 
statului (distribuiri, rambursări, compensări, restituiri);  

- transmiterea operativă către structurile ierarhic superioare din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice a execuţiilor zilnice, precum şi a rapoartelor sintetice privind execuţia bugetară; 

- emiterea de extrase de cont clienţilor trezoreriei (instituţii publice şi operatori economici) în 
scopul informării acestora cu privire la situaţia operaţiunilor efectuate şi a soldurilor conturilor 
proprii deschise la trezorerie; 

- realizarea şi coordonarea operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar anual de către 
instituţiile publice cu cont deschis la trezorerie, precum şi efectuarea, conform normelor, a 
încheierii execuţiei bugetelor sistemului bugetar la nivelul judeţului şi transferul rezultatului 
exerciţiului către structurile ierarhic superioare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; 

- implementarea etapizată a sistemului electronic integrat cuprinzând: alcătuirea bugetelor 
instituţiilor publice, execuţia bugetară şi raportarea operativă către Ministerul Finanţelor 
Publice a datelor rezultate din execuţia bugetară (ForExeBug); 

- implementarea ansamblului de norme şi prevederi legale cu privire la adaptarea clasificaţiei 
bugetare noilor cerinţe de agregare bugetară, precum şi instruirea permanentă a instituţiilor 
publice în vederea armonizării şi operativizării relaţiilor tehnice specifice de colaborare.  

- alte activităţi menite să asigure îndeplinirea operativă şi în siguranţă a atribuţiilor trezoreriei.  

Operaţiunile prin virament, reprezentând încasări, plăţi, transferuri efectuate de clienţii 
Trezoreriei statului (instituţii publice, operatori economici, etc) între diferitele unităţi ale 
Trezoreriei statului sau între unităţile Trezoreriei statului şi unităţi bancare se realizează 
operativ şi în siguranţă, prin Sistemul Electronic de Plăţi.  
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În ceea ce priveşte colaborarea unităţilor operative ale Trezoreriei statului cu structurile 
ANAF din cadrul administraţiilor fiscale judeţene şi locale, se realizează fluxul inter-operativ 
permanent de informaţii dintre cele două structuri, prin transmiterea zilnică de către serviciile 
de trezorerie a situaţiilor specifice, prevăzute de normele în vigoare, în vederea procesării 
informaţiilor de către organele fiscale competente şi preluarea de către trezorerie în sistem 
informatic a operaţiunilor de distribuire sau compensare a veniturilor administrate de ANAF 
sau operarea documentelor emise de organele competente vizând rambursări ori restituiri de 
venituri.  

Activitatea privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar derulate prin unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei statului reprezintă, de asemenea, un element important al 
complexului de atribuţii pe care Trezoreria este abilitată să le îndeplinească. Astfel, pentru 
efectuarea operaţiunilor specifice de încasări şi plăţi, la nivelul unităţilor teritoriale ale 
Trezoreriei statului sunt organizate ghişee de încasări şi plăţi. 

În scopul prevenirii, constatării şi combaterii în Trezorerie a acţiunilor de punere în 
circulaţie a însemnelor monetare contrafăcute/false, au fost întreprinse acţiuni concrete de 
instruire a salariaţilor în ceea ce priveşte cunoaşterea elementelor de siguranţă ale 
însemnelor monetare.  

ATCP Braşov, în calitate de direcţie regională, a primit sarcini de serviciu suplimentare, 
care amplifică volumul activităţii trezoreriei. Dintre noile atribuţii aflate în sarcina ATCP Braşov 
putem enumera: preluarea, începând cu exerciţiul bugetar 2014, a execuţiei bugetului 
Trezoreriei statului pentru întreaga regiune, analiza rapoartelor de activitate aferente ATCP 
aflate în componenţa Regiunii, alcătuirea şi prezentarea către Direcţia Generală de Trezorerie 
şi Contabilitate Publică a Raportului regional de activitate, precum şi alte atribuţii cu rol de 
coordonare a activităţii de trezorerie din cadrul regiunii.   

        În ceea ce priveşte respectarea de către salariaţii unităţilor de trezorerie a conduitei 
profesionale care trebuie adoptată în relaţia cu contribuabilii, în scopul instruirii personalului 
au fost transmise către toate structurile din subordinea ATCP Braşov Instrucţiunile primite de 
la conducerea MFP-DGTC, precum şi Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare. 

Toate acestea se adaugă atribuţiilor complexe curente aferente execuţiei bugetare şi 
raportărilor operative, atribuţii pe care trezoreria le-a îndeplinit şi până în prezent fără a crea 
probleme clienţilor săi.  

În sensul aplicării procedurilor privind aplicarea bunelor practici în activitate, ATCP din 
cadrul DGRFP Braşov au acordat o atenţie deosebită dezvoltării unor relaţii instituţionale 
corecte cu reprezentanţii instituţiilor publice, prin coordonarea, îndrumarea şi informarea 
operativă a acestora cu privire la diversele modificări survenite în activitatea şi legislaţia 
curentă specifică, în scopul desfăşurării în bune condiţii a operaţiunilor derulate de instituţiile 
publice prin trezorerie. De asemenea, clienţii - persoane juridice şi fizice sunt primiţi şi 
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îndrumaţi cu profesionalism şi respect la ghişeele trezoreriei, astfel încât să se asigure o bună 
colaborare şi o colectare a veniturilor bugetului consolidat în condiţii civilizate şi corecte. 

        Pe parcursul derularii exerciţiului bugetar 2015, Activitatea de Trezorerie şi-a îndeplinit 
sarcinile prevăzute de normele legale în vigoare, contribuind la realizarea obiectivelor DGRFP 
Braşov. În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă aferenţi principalelor bugete 
componente ale sistemului bugetar, altele decât bugetul de stat, volumul 
încasărilor/restituirilor şi plăţilor bugetare aferente sursei „A” reflectat în soldurile finale, 
înregistrate la nivelul DGRFP Braşov se prezintă după cum urmează:                                                                                                                                                
                                                               
                                                                                                                                            - mii lei - 

2015 Bugete locale 
Bugetul Asigurărilor 

Sociale de Stat 

Bugetul Fondului 
Naţional Unic de 

Asigurări Sociale de 
Sănătate 

Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj 

 venituri cheltuieli venituri cheltuieli venituri cheltuieli venituri cheltuieli 

DGRFP 6.330.858 5.712.427 3.229.773 6.339.171 1.504.159 2.500.539 134.342 147.503 

Alba 1.152.474 1.047.200 427.038 899.154 200.163 310.750 19.091 31.972 

Braşov 1.721.972 1.477.208 922.230 1.852.160 430.654 611.110 38.346 28.684 

Covasna  774.832 711.940 238.280 451.966 110.386 176.092 10.013 16.678 

Harghita 1.080.144 997.563 348.918 731.957 162.530 239.620 12.884 22.328 

Mureş 1.515.159 1.392.742 682.202 1.338.706 319.180 721.271 27.460 224.742 

Sibiu 86.277 85.774 611.104 1.065.228 281.245 441.697 26.548 25.365 

                                                                                                                                                              
Volumul activităţii Trezoreriei şi, în special, al operaţiunilor privind numărul plăţilor 

iniţiate de către instituţiile publice a crescut considerabil în anul 2015 şi ca urmare a 
introducerii, începand cu anul 2014, ca etapă a implementării sistemului ForExeBug, a 
gestionării conturilor bugetare de cheltuieli deschise la Trezoreria statului la nivel de articol de 
cheltuială. Astfel, numărul ordinelor de plată emise de instituţiile publice şi procesate de 
serviciile de specialitate ale Trezoreriei a înregistrat în anul 2015 o creştere substanţială faţă 
de anii precedenti, exercitiul 2015 fiind cel care a incheiat, prin implementarea sursei E, 
procesul conversiei conturilor extrabugetare in conturi bugetare. Implementarea prevederilor 
Ordinului 720/2014 privind transformarea conturilor de disponibilităţi ale instituţiilor publice în 
conturi bugetare, grupate pe sectoare şi surse de finanţare a necesitat aplicarea unui sistem 
de operaţiuni care a solicitat în mod deosebit întregul aparat al Trezoreriei statului. Ultima 
etapă a acestui proces s-a derulat la finele exerciţiului 2014 – începutul exerciţiului bugetar 
2015 în ceea ce priveşte instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din 
venituri proprii.     

 
Activitatea desfăşurată de ATCP Braşov a cuprins în anul 2015 şi aplicarea in 

continuare, la nivel regional, a prevederilor Ordinului 2021/2013 privind contabilitatea 
Trezoreriei statului, aferentă operaţiunilor privind execuţia bugetului Trezoreriei. Astfel, 
execuţia bugetului Trezoreriei statului la nivelul DGRFP Braşov, realizată la nivelul ATCP 
Braşov, aferentă exerciţiului bugetar 2015, exprimată pentru principalele capitole de venituri şi 
cheltuieli reflectă o diferenţă pozitivă raportată la deficitul prognozat, fapt care se poate 
traduce ca o gestionare eficientă a resurselor repartizate, cu asigurarea bazei materiale 
necesare funcţionării optime a activităţii de trezorerie: 
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                                                                      - lei - 

 
Prevederi 
bugetare 

Venituri 
incasate  

Venituri 345.830 411.458 

31 Venituri din 
dobanzi 

930 191 

36 Alte venituri 344.900 411.267 

 
Prevederi 
bugetare 

Plati de casa 

Cheltuieli 3.236.300 2.775.132 

51.20 Bunuri si 
servicii 

2.436.300 2.385.144 

55.30 Dobanzi 800.000 389.988 

Rezultat 2015 -2.890.470 -2.363.674 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

În ceea ce priveşte răscumpărările de certificate de trezorerie de depozit efectuate la 
nivelul DGRFP Brasov, consemnate în exerciţiul bugetar 2015, volumul acestora se prezinta 
dupa cum urmeaza: 

                                                                                                                                  - lei - 

Răscumpărări 2015 

DGRFP 
Braşov 1.197.400 

Alba 192.700 

Braşov 455.800 

Covasna  38.200 

Harghita 112.000 

Mureş 293.500 

Sibiu 105.200 

                                                  

                        

Apreciem astfel, in urma celor prezentate, că la nivelul DGRFP Braşov activitatea de 
trezorerie s-a desfăşurat în condiţii normale, ATCP Braşov, în colaborare cu ATCP judeţene, 
având în permanenţă preocuparea implementării operative şi corecte a normelor şi legislaţiei 
în vigoare, precum şi realizarea instruirii profesionale permanente a personalului trezoreriei în 
scopul asigurării desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii, fără incidente care să aducă 
prejudicii Trezoreriei Statului sau clienţilor săi. 

 
 
 
 



 

Pag. 59 din 77                                                                             Raport de performanţă 2015 – D.G.R.F.P. Braşov 

CAPITOLUL VI –  Activitatea Direcţiei Regionale Vamale 

 Organizare generală şi analiza incasarilor  

 

Direcţia Regională Vamală Braşov are următoarea structură organizatorică: 
1. Serviciul Supraveghere şi Control Vamal 

1.1 Biroul supraveghere şi control vamal fiscal 
1.2  Biroul supraveghere şi control vamal nefiscal 
1.3 Compartimentul echipamente control nedestructiv 
1.4 Compartimentul mişcare produse accizabile 

2. Biroul Reglementări Vamale 
3. Compartimentul Contabilitate RPT 
4. Biroul Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală 
5. Birouri Vamale de Interior/ Frontieră 

  

 
Aria de competenţă, în anul 2015, era acoperită printr-un număr de 8(opt) birouri vamale de 
interior /frontieră, conform tabelului: 
 

Nr. 
crt. 

Birouri Vamale 

1 Biroul  Vamal de Interior gradul I Braşov 

2 Biroul  Vamal de Interior gradul II Sibiu 

3 Biroul  Vamal de Interior gradul II Mureş 

4 Biroul  Vamal de Interior gradul II Covasna 

5 Biroul  Vamal de Interior gradul II Harghita 

6 Biroul  Vamal de Interior gradul II Alba 

7 Biroul  Vamal de Frontiera gradul II Târgu Mureş  

8 Biroul  Vamal de Frontiera gradul II Aeroport Sibiu 

 

 

Situaţia încasărilor realizate în 2015 comparativ cu 2014: 
 

Denumire judeţ 

Anul 

2015 2014 
% 

2015/2014 

Alba 36.278.925 33.421.130 108,55 

Braşov 127.024.236 98.871.642 128,47 

Covasna 30.469.375 30.059.949 101,36 

Harghita 20.631.234 19.938.175 103,48 

Mureş 138.176.471 76.426.447 180,80 

Sibiu 103.629.971 117.555.323 88,15 

D.R.V. Braşov 456.210.212 376.272.666 121,24 
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1. Serviciul Supraveghere şi Control Vamal 

  1.1. Biroul Supraveghere şi Control Vamal Fiscal  

 Biroul Supraveghere si Control Vamal Fiscal din cadrul D.R.V. Brasov a avut in 
componenţă in anul 2015, 12 lucratori cu functii publice de execuţie si un lucrator cu funcţie 
publică de  conducere. Au fost astfel organizate 4 echipe operative de control, activitatea 
acestora desfasurandu-se in principal conform planurilor de misiune bilunare.  

La solicitarea B.C.C.O. Brasov, un nr. de 12 echipe operative a efectuat 12 controale 
împreuna cu I.P.J. Braşov. Au fost întocmite Procese Verbale de Percheziţie în baza cărora 
au fost reţinute, în vederea cercetării penale, următoarele bunuri: 2348 litri alcool/ băuturi 
alcoolice, 22860 buc. ţigarete şi 16 kg. cafea. Deasemenea, s-au întocmit 4 Procese Verbale 
de Prelevare Probe. 

În urma unui controlul efectuat la o staţie de comercializare a carburanţilor s-a constatat 
ca Buletinele de verificare metrologică pentru distribuitoare nu se mai aflau în termenul de 
valabilitate, faptă ce încalcă prevederile art. 6.3 lit e) din Ordinul ANAF 2491/2010 şi se 
sancţionează conf. art. art. 221^3 alin. 3 lit. º) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. S-a 
întocmit Proces Verbal de Constatare şi Sanctionare a Contravenţiilor în cuantum de 429.248 
lei (20.000 lei contravenţie + 409.248 lei măsură complementară – contravaloarea din vânzări 
carburanţi). 
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1. 2. Biroul Supraveghere şi Control Vamal Nefiscal 

 
Domeniul managementul riscului, analiza si selectie pentru control vamal  

 
În anul 2015 activitatea de analiză de risc şi schimb de informaţii la nivel regional a fost 

efectuată de către personalul desemnat prin Decizia directorului D.G.R.F.P. nr. 
250/23.01.2015 şi a fost structurată pe următoarele problematici: 

 Furnizarea de date de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru lucrători din 
cadrul D.R.V. Braşov (137 cereri); 

 Organizarea întâlnirii trimestriale GRAF, conform Ord. 6291/2006 şi adresei  nr. 
3789/SMA/22.01.2008 (4 şedinţe); 

 Gestionarea aplicaţiilor informatice destinate activităţii de analiză de risc (SAR, RMF-
RO, RIF, C-LINKS) – 279 fişe SAR, 8 cereri autorizare TIR, gestionare utilizatori 
aplicaţii informatice; 

 Asistenţă mutuală în baza PO 50DSAOV-09/2012: 4 cereri destinate autorităţii 
vamale din Turcia ; 

 Produse de analiza de risc care s-au concretizat prin iniţierea de controale în domeniile 
vamal şi fiscal 13 produse de analiză de risc . 

 

 Domeniul Control Vamal Ulterior 
  

NR.CRT.              DENUMIRE INDICATOR 2015 

1 Numarul de actiuni de control ulterior la sediul agentilor economici 102  

2 Numarul de reverificari ale declaratiilor vamale 8881  

3 Numarul de fraude / iregularitati vamale identificate 253  

4 Sume constatate suplimentar,din care; 20189095  

4.a Sume constatate suplimentar din deciziide regularizare(diferente de 
drepturi vamale si alte impozite si taxe,inclusiv accesoriile aferente) 

20189095  

4.b Sume constatate suplimentar din procese verbale de control 0  

5 Valoarea sanctiunilor contraventionale aplicate 74000  

6 Valoarea marfurilor confiscate 1331533  

 

 X SRL –urmare a controlului vamal ulterior a fost modificată încadrarea tarifară a 
mărfurilor cu denumirea comercială DVB 80, reprezentând un amestec de divinilbenzen 80% 
si ethilvinilbenzen, de la codul tarifar 2902900000 -„Hidrocarburi ciclice- Altele”, taxă vamală 
convenţională 0% la 3824909799-“Lianţi preparaţi pentru tipare sau miezuri de turnătorie; 
produse chimice şi preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele 
constând din amestecuri de produse naturale), nedenumite şi necuprinse în altă parte - Altele-
- Altele--- Altele---- Altele----- Altele”, taxă vamală convenţională în perioada 2012-2013 – 
6,5%, fiind astfel stabilite obligaţii bugetare suplimentare în cuantum de 1297916 lei.  
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 Y SRL- controlul vamal ulterior a avut ca obiectiv repartizarea drepturilor de licenţă 
platite către Grup, în procent de 2% din valoarea bunurilor produse de societate livrate terţilor, 
asupra mărfurilor de import, reprezentând materii prime, fiind recalculate drepturile de import 
pentru mărfurile provenind de la furnizori din cadrul Grupului, stabilindu-se astfel obligaţii 
bugetare suplimentare în cuantum de 278384 lei. 

 Z SRL – urmare a controlului vamal ulterior mărfurile importate de societate sub 
denumirile comerciale „forged towball/kugelstange”, „forged schelle, „forged block”-, 
„housing casting”, „kugelblock cast”, reprezintând semifabricate/ eboşe (având forma şi 
caracteristicile produselor finite) destinate a fi prelucrate ulterior în vederea obţinerii de piese 
componente ale sistemelor de remorcare, destinate autovehiculelor (BMW, AUDI, Porsche 
etc) au fost reîncadrate la codul tarifar 87082990-Părţi şi accesorii de autovehicule de la 
poziţiile 8701-8705 - Alte părţi şi accesorii de caroserii (inclusiv cabinele) - - Altele - - - Altele,  
taxă vamală convenţională în 2012-2014 -4.5%, fiind stabilite obligaţii bugetare suplimentare 
în cuantum de 260101 lei. 
 
  Domeniul protejarii drepturilor de proprietate intelectuala 

  
In domeniul protejarii drepturilor de proprietate intelectuala, pentru a se stabili dacă s-a 

adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, au fost date spre verificare un număr de: 
 

Anul               2015  
Nr. bunuri retinute               1191     

 
 Bunurile retinute constau in articole imbracaminte si incaltaminte, jucarii, bijuterii, genti, 

apa de parfum/toaleta, ceasuri de mana, s.a., fiind inscriptionate cu  urmatoarele marci: NIKE, 
ADIDAS, PUMA, BVLGARI, BURBERRY, TOMMY HILFIGER, LOUIS VUITTON, MONSTER, 
HELLO KITTY, DISNEY, RALPH LAUREN, VERSACE, CHANEL, GUCCI, NINA RICCI, 
CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, GIORGIO ARMANI, GIVENCHY, HUGO BOSS, 
DOLCE & GABBANA s.a. 

 
S-au stabilit a fi contrafacute un numar de: 
 

Anul          2015  
Nr. bunuri stabilite a fi contrafacute      606   
 

 Referitor la  modul de soluţionare a reţinerilor de marfuri dovedite a fi contrafacute,  va 
informam ca in perioada analizata a fost distrusa cantitatea de: 

 
Anul          2015  
Nr. total bunuri distruse         729   

  
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului 

European si al Consiliului  din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare şi de 
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93, în perioada analizata au fost efectuate urmatoarele 
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controale pentru depistarea mărfurilor periculoase pentru sănătatea şi securitatea 
consumatorilor: 

Anul             2015   
Nr. controale             82    

 
 
 Domeniul antidrog 

 
La nivel regional personalul din Biroul Supraveghere şi Control Vamal Nefiscal - 

Domeniul Antidrog a respectat obiectivele cuprinse în fisa postului, planurile orientative 
trimestriale, solicitarile din adresele transmise de  D.S.C.V. si alte dispoziţii trasate de şefii 
ierarhici. 
- activităţi de pregătire profesională desfaşurate la sediile, birourilor vamale  şi sediul 
D.R.V. Braşov,  cu precadere P&R legislatie specifica : 11                              
- activităţi operaţionale :participare si coordonare operatiuni de tip JCO: 5                         
- actiuni de control la unitatile operative din subordine pe vector postal aerian si terestru :19
  
 Concluzie: Activitatea de coordonare, îndrumare şi instruire profesională efectuată de 
personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul D.R.V. Braşov, completată cu cea de control fizic 
desfaşurată de personalul cu atribuţii specifice din unităţile operative,  s-a concretizat într-un 
număr de 130 constatări ale personalului din unitatile operative, în creştere semnificativă faţă 
de aceeaşi perioada din 2014 - 65 constatari)  
    

1.3. Compartimentul Mişcare Produse Accizabile  

In perioada supusă analizei Compartimentul Miscare Produse Accizabile de la nivel 
DRV aparat propriu  format din doi lucratori vamali a initiat un numar de 14 actiuni de control 
si supraveghere fiscala la un numar de 52 de operatori economici care opereaza cu produse 
accizabile in raza de competenta a D.R.V. Brasov. 

In vederea aplicarii măsurilor specifice rezultate din reglementările  pentru accize şi alte 
dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere  fiscală pentru accize sau supuse 
controlului  fiscal pentru accize respectiv, a implementării Planului strategic de acţiune şi 
control pe anul 2015, aceste  verificari s-au incheiat cu intocmirea a 32 de Procese verbale 
de constatare si sanctionare a contraventiilor, fata de 24 in anul 2014, stabilindu-se sume 
in valoare de 102.778 lei, fata de 89.825 lei in anul 2014, si incasandu-se 68.377 lei, fata de  
18.825 lei in anul 2014. 

Din analiza comparativa a anului 2015 fata de anul 2014 se poate observa o crestere 
cu peste 28% a sumelor incasate.  

Legat de derularea mişcărilor în regim fiscal suspensiv si  de producerea şi depozitarea 
produselor accizabile în regim suspensiv  in anul 2015 la Birourile vamale subordonate DRV 
BV  au fost desfasurate  923 actiuni de control si supraveghere fiscala la operatoriii economici 
respectiv, 1784 Rapoarte de control 
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2. Biroul Reglementări Vamale 

            Biroul Reglementări Vamale are atribuţii şi sarcini de îndrumare pentru aplicarea 
reglementărilor/ actelor normative comunitare şi naţionale, de implementare unitară a tuturor 
metodologiilor aprobate, de verificare şi îndrumare a activităţii agenţilor economici în domeniu 
vamal, de îmbunătăţire a activităţii vamale din birourile vamale subordonate, de emitere a 
unor aprobări şi autorizări. 

 Biroul are responsabilităţi în următoarele domenii: regimuri vamale şi destinaţii vamale, 
nomenclatură vamală, originea mărfurilor, depozitarea temporară, antrepozite libere şi zone 
libere, reexport, abandonul şi distrugerea mărfurilor, aprovizionarea mijloacelor de transport 
aflate în trafic internaţional, transbordarea vamală, prezentarea în vamă şi declararea 
mărfurilor, politicii agricole comune a U.E., evaluarea mărfurilor, drepturi de import/export, 
scutiri/facilităţi vamale, destinaţia finală, TVA la importul/exportul mărfurilor, regimul aplicabil 
mărfurilor pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de vămuire. 

Activitatea desfăşurată se concretizează în următoarele rezultate: 

Denumire activitate 2015 

înregistrarea agenţilor economici/ persoane fizice în baza de 
date a administraţiei vamale române/ comunitare pentru 
schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi autorităţile 
vamale şi alte instituţii 

2317 

aprobări/ modificări de autorizaţii regimuri vamale economice 93 

autorizare societăţi comerciale de a utiliza carnete TIR 13 

stabilire valoare în vamă 38 
dosare 

efectuare controale ulterioare dovezi de origine 23 
dovezi 

de 
origine 

emitere aprobări de scutire de la garantarea drepturilor de import   91 

autorizatii de exportator autorizat 3 

controlul utilizării autorizaţilor de exportator autorizat 12 
controale 

răspunsuri către agenţii economici 87 

adrese către birourile vamale si unităţi M.F.P. 257 
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CAPITOLUL VII – Funcţii suport  

 

7.1. Birou Avize şi Autorizatii (Case de Marcat)  

 

Activitatea biroului in anul 2015 s-a concretizat in: 
 

- 13.298 numere de ordine atribuite din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat 
electronice fiscale instalate în regiunea Brasov, operate în baza de date şi comunicate 
in scris utilizatorilor, respectiv organelor fiscale in vederea fiscalizarii aparatelor de 
marcat şi pentru ataşarea la dosarul fiscal. 

o In structura  aceste numere  de  ordine au  fost atribuite AMEF_urilor din  cele  6 
judete care  formeaza  regiunea  stfel : 

      Brasov    5.619   numere  de ordine 
      Alba        1.114     - // -  
      Covasna    452      - // - 
      Harghita     959      - // - 
      Mures       1555    - // -  
      Sibiu         1539     - // - 

-  1251 modificări +anulari asupra informaţiilor privind aparatele de marcate electronice 
fiscale (conservari de numere de ordine, modificari de amplasare a aparatelor, schimbari 
de denumire / sediu social al utilizatorilor etc anulari .), inregistrate in Registrul de evidenţă 
a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în regiunea Brasov si comunicate în 
scris utilizatorilor, respectiv organelor fiscale teritoriale pentru ataşarea la dosarul fiscal si / 
sau refiscalizarea aparatelor; 

      
- 22  aparate de marcat electronice fiscale sustrase/pierdute operate in baza de date. 

Aceste aparate au  fost comunicate  Biroului  Avize  Autorizatii de  catre organele  
fiscale  de  pe  teritoriu national . 

- 56  adrese de respingere a cererilor operatorilor economici utilizatori de aparate de 
marcat electronice fiscale, prin care se comunica documentele incomplete/lipsa, 
necesare pentru solutionarea acestora; 

-   32 dosare analizate şi ulterior retrase de utilizatorii aparatelor de marcat din diferite 
motive; 

- 12 situatii lunare operate în baza de date privind aparatele de marcat 
fiscalizate/refiscalizate în perioada 01.12.2014-30.11.2015, transmise de organele 
fiscale din regiunea Brasov; 
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- 2 raspunsuri la solicitarea MFP- Atifrauda  centrala   si Regionala  Alexandria privind 
situatia  aparatelor  de marcat  instalate in  regiunea Brasov; 

- 2 raspunsuri in scris la solicitarea contribuabililor privind baza legala si procedura de 
solutionare a cererilor legate de evidenta aparatelor de marcat electronice fiscale. 

 
  Pentru buna desfăşurare a activităţii s-au întreprins măsuri de eficientizare a acesteia, 
printre care şi următoarele acţiuni: 
 
 - au fost elaborate şi transmise administraţiilor judeţene ale finanţelor publice din 
regiunea Braşov, pentru aplicare si indrumarea contribuabililor, modelele revizuite de 
formulare utilizate în activitatea legată de evidenţa aparatelor de marcat electronice fiscale, 
conform H.G. nr.479/2003, republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea O.U.G. nr.28/1999, republicată, cu modificările ulterioare si a O.U Nr. 91 din 23 
decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale 
  Formularele au fost publicate pe pagina de internet a DGRFP Brasov la adresa 
www.finantepublice.ro/Asistenţă contribuabili/Alte problematici/Case de marcat, usurandu-se 
accesul la informatii tuturor persoanelor interesate, venind astfel în ajutorul contribuabililor 
care au solicitari in domeniul caselor de marcat precum şi a distribuitorilor autorizaţi şi a 
unităţilor de service care efectuează fiscalizările aparatelor de marcat electronice fiscale.   
 
  -  a fost implementată la nivelul tuturor administratiilor judetene ale finantelor publice din 
regiunea Braşov procedura informatică de import al informaţiilor aferente proceselor verbale 
de predare-primire a memoriilor fiscale preluate de la contribuabili de către organele fiscale 
teritoriale din regiunea Braşov, în vederea păstrării şi arhivării, conform modificărilor şi 
completărilor aduse de OPANAF nr.2815/11.09.2014 regulamentului de organizare şi 
funcţionare al DGRFP-urilor, aprobat prin OPANAF nr.875/2014.  
 
 -  în vederea eficientizării activităţii biroului, am solicitat serviciului tehnologia informatiei si 
am colaborat cu acesta in vederea modificarii aplicatiei informatice Case de marcat, astfel 
incât să se importe datele de identificare aferente contribuabililor din regiunea Braşov (CIF, 
denumire, adresa sediu, arondare fiscala), facilitate necesară pentru a crea o bază de date 
corectă dar şi pentru micşorarea riscului operării eronate a datelor introduse. In plus, s-au 
creat machete de raspuns pentru diverse categorii de solicitari privind evidenta numerelor de 
ordine atribuite aparatelor de marcat electronice fiscale care au fost integrate in aplicatia 
informatica, astfel incat in prezent aceasta permite listarea adreselor de înaintare catre 
utilizatori si organele fiscale. Aceasta facilitate a redus mult timpul acordat procedurii de 
atribuire a numerelor de ordine si modificare a informatiilor aferente acestora. 

7.2. Activitatea juridică  

In 2015, la nivelul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov, s-au aflat 
in evidenta un numar de 28.714 cauze, din care: 
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 Contencios administrativ: 7.165 
 Cercetare, urmarire sau judecata in materie penala: 2.559 
 Plangeri contraventionale: 452 
 Procedura insolventei: 7.102 
 Dosare civile: 3.825 

Alte cauze: 6.951 
 
 In ceea ce priveste sumele incasate de catre organele fiscale in cadrul 
procedurilor de insolventa, reorganizare judiciara si faliment, in perioada 01.01.2015 - 
31.12.2015, valoarea acestora este in cuantum de 145.503.622 lei. 
   
 In dosarele repartizate, consilierii juridici desemnati cu instrumentarea acestora, 
au formulat aparari scrise (intampinari, concluzii scrise, note, obiectiuni la rapoartele 
de expertiza, puncte de vedere, etc) care vizeaza atat fondul cauzei cat si exceptii de 
procedura acolo unde este cazul, existand o abordare unitara la nivelul serviciului a 
cauzelor avand acelasi obiect. De asemenea, caile de atac formulate impotriva 
hotararilor judecatoresti nefavorabile, au fost exercitate in termenele prevazute de 
lege. 
 Hotararile judecatoresti au fost comunicate compartimentelor din cadrul directiei/ 
structurii interesate de solutia pronuntata, sau institutiilor cu atributii in acest sens, in 
vederea punerii acestora in executare.    
 In perioada ianuarie - decembrie 2015, au fost solutionate definitiv si/sau 
irevocabil un numar de 11.864 cauze, din care castigate un numar de 4.908 cauze si 
pierdute un  numar de 6.956 cauze. Cu privire la cauzele pierdute definitiv si irevocabil 
precizam ca ponderea este detinuta de cauzele care au ca obiect restituirea taxei 
de poluare, restituirea taxei speciale de prima inmatriculare, restituirea taxei 
pentru emisii poluante provenite de la autovehicule. 

 

7.3. Buget, contabilitate, financiar  

 

La nivelul D.G.R.F.P. Braşov, la data de 31.12.2014 din creditele primite de 
la bugetul statului s-au efectuat plăţi astfel. categoriile majore de plăţi efectuate din 
credite primite de la bugetul de stat, conform execuţiei bugetare la data de 31.12.2015, 
după cum urmează: 

Titlul I - Cheltuieli de personal            184.393.345,32 lei 
Titlul II – Cheltuieli cu bunuri şi servicii   14.261.543,29 lei 
Titlul IX – Alte cheltuieli                    251.420,00 lei 
Titlul X – Active                  1.942.055,47 lei  
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7.4. Activitatea de Comunicare, Relaţii publice şi Mass-media 

Această activitate este organizata la nivel de Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov prin Biroul  de Comunicare, Relaţii publice şi Mass-media, 
care funcţionează în subordinea directorului general, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Hotărârii 
Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii, 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002 şi OMEF 
nr.377/2002, precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 

 
Activitatea efectivă privind relaţiile publice desfăşurata la nivelul DGRFP 

Braşov, in anul 2015, comparativ cu anul 2014, s-a concretizat în înregistrarea şi 
soluţionarea a 617 petiţii, depuse cf. OG nr. 29/2002, faţă de 505 in 2014, astfel: 

 

Petitii/an / Judeţ Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu DGRFP 

Petitii 2015 35 358 4 33 143 0 617 

Petitii 2014 25 248 12 10 122 88 505 

 

Indicatori cantitativi ai activităţii derulate pe parte de comunicare, în anul 2015: 
 
- au fost elaborate 123 de comunicate de presă: 
 

Comunicate / 
An/Judeţ 

Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu DGRFP 

ian. - iul 2014 68 19 42 29 41 72 271 aug.- dec. 
2014 

39 14 21 4 13 22 113 2015 59 16 11 0 35 0 123 

2014 44 46 15 0 36 22 163 

 

 s-a răspuns la 48 solicitări scrise şi solicitări verbale venite din partea 
reprezentanţilor mass-media: 
 

Solicitari 
mass-media / 

An/Judeţ 

Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu DGRFP 

ian. - iul 2014 68 19 42 29 41 72 271 aug.- dec. 
2014 

39 14 21 4 13 22 113 2015 11 26 9 0 1 0 48 

2014 5 26 3 0 0 6 40 

 

 s-au monitorizat 1077 (faţă de 1383 în 2014) de articole în presa 
scrisă si audio-vizuala locală cu referire la Ministerul Finanţelor Publice, ANAF sau 
DGRFP/AJFP/BV: 
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Monitorizari / 
An/Judeţ 

Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu DGRFP 

ian. - iul 2014 68 19 42 29 41 72 271 aug.- dec. 
2014 

39 14 21 4 13 22 113 2015 424 199 278 63 109 0 1077 

2014 287 553 247 100 150 46 1383 

 

- au fost soluţionate 121 solicitări de informaţii de interes public formulate în 
baza Legii 544/2001: 

 

Solicitari / 
An/Judeţ 

Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu DGRFP 

ian. - iul 2014 68 19 42 29 41 72 271 aug.- dec. 
2014 

39 14 21 4 13 22 113 2015 38 66 3 3 9 0 121 

2014 27 106 7 3 9 12 164 

 

De asemenea, la nivelul Compartimentului de Presa a fost realizat in anul 2015 
Raportul de Performanţă al DGRFP pe anul 2014. 
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Capitolul VIII – Relaţii instituţionale  

 

 
8.1. Relaţii cu Consiliul Judeţean şi Primăriile 
 

În anul 2015, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi  
administraţiile judeţene ale finanţelor publice din Alba, Mureş, Covasna, Harghita şi 
Sibiu au realizat activităţi ce au vizat în principal următoarele: 

acordarea de asistenţa tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor 
locale; 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată; 

repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit. 
Prin intermediul Activităţii de Trezorerie şi contabilitate publică, DGRFP Braşov şi 
AJFP-urile judeţene contribuie la elaborarea bugetelor locale, urmărirea execuţiei 
bugetare şi repartizează primăriilor cotele şi sumele defalcate conform legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006. 
 
8.2. Relaţii cu Prefectura  
 

În ceea ce priveşte relaţia cu Instituţia Prefectului, aceasta s-a concretizat în principal 
prin participarea conducerii sau reprezentanţilor DGRFP sau AJFP judeţene la 
şedinţele Colegiului  Prefectural, în diverse comisii, în comitete consultative, alte 
comitete judeţe, precum şi prin informări periodice cu privire la activitatea DGRFP şi 
AJFP Braşov şi prin participări la evenimentele organizate de Instituţia Prefectului. 
 
8.3. Relaţii cu Casele de Asigurări  
 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov realizează activitatea 
de colectare a contribuţiilor sociale şi asigură schimbul de informaţii cu privire la 
obligaţiile declarate şi plăţile efectuate în contul acestora.  
 Astfel se realizează prin:  
transmiterea datelor către Casa de Sănătate cu declaraţiile încărcate în fiecare lună. 
transmiterea datelor referitoare la bugetul asigurărilor sociale către Casa Judeţeana 
de Pensii. 
  
8.4. Relaţii cu Poliţia 
 

Colaborarea unităţilor fiscale cu inspectoratele judeţene de poliţie vizează mai multe 
direcţii de acţiune. Astfel reprezentanţii unităţilor  fiscale şi ai Poliţiei economice au 
colaborat în vederea verificării respectării prevederilor legale cu privire la combaterea 
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evaziunii fiscale. De asemenea, ca urmare a solicitărilor organelor de poliţie s-au 
întreprins acte de control pentru identificarea şi sancţionarea cazurilor de evaziune 
fiscală. 
Unităţile fiscale răspund cu promptitudine solicitărilor primite de la DIICOT, Parchet, 
ANI, în vederea întocmirii de acte de control, transmiterea informaţiilor solicitate, 
scopul general fiind descoperirea şi sancţionarea fraudei fiscale. 
 
8.5. Relaţii cu alte Instituţii 
 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov şi administraţiile judeţene ale finanţelor publice arondate au 
dezvoltat relaţii de colaborare permanente cu Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul judeţului, Camera de Comerţ şi Industrie, Camera Notarilor Publici, 
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Departamentul Naţional Anticorupţie, 
Departamentul pentru Lupta antifraudă, Direcţia Fiscală, Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, Direcţia Judeţeana de Statistică, Oficiul Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor, Agenţia pentru Plaţi şi Intervenţii in Agricultura, unităţile 
militare, barourile avocaţiale, executorii judecătoreşti.  
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Capitolul IX - Acţiuni propuse de DGRFP Braşov şi de AJFP Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu pentru anul 2016 
 
Axele prioritare ale politicii de administrare fiscală vizează trei direcţii mari de acţiune:  
I. combaterea evaziunii fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a declarării şi 
plăţii obligaţiilor fiscale;  
II. creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu 
colectat;  
III. încurajarea conformării voluntare, pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri 
reduse.  
 
Acţiunile care se vor desfăşura pentru îndeplinirea acestor obiective sunt: 

 Înaintarea de propuneri motivate referitoare la îmbunătăţirea şi perfecţionarea 
procedurilor privind executarea silită, insolvabilitatea, răspunderea solitară; 

 Atragerea răspunderii solidare la administratori, asociaţi, precum  şi la persoanele 
fizice şi/sau juridice care au provocat insolvabilitatea unei societăţi; 

 Dinamizarea acţiunilor de impulsionare a încasărilor şi împiedicarea fraudei în 
faza de colectare forţată; 

 Comunicarea pe cale electronică cu Registrul Comerţului privind înregistrările  şi 
modificările efectuate de către acesta în starea fiscală a contribuabililor; 

 Informarea operativă a organelor fiscale cu privire la încasările veniturilor 
bugetare; 

 Gestionarea măsurilor de executare silită asupra conturilor operatorilor 
economici deschise în trezoreriile operative; 

 Creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală prin elaborarea de 
programe anuale, trimestriale şi lunare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
inspecţie fiscală pe baza rezultatelor analizei de risc a contribuabililor şi a gradului de 
risc al zonelor teritoriale şi al domeniilor de activitate; 

 Aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale prin optimizarea acţiunilor de 
control, pentru ca efectul economic (atragerea de sume suplimentare la buget) să 
fie cât mai sigur şi eficient obţinut şi să aibă drept consecinţă evitarea încălcării 
legii în viitor; 

 Neutralizarea elementelor ce pot concura la fenomenul evaziunii fiscale prin 
colaborarea cu alte instituţii (IPJ, Direcţia Antifrauda, ITM) precum şi analizarea 
informaţiilor deţinute; 

 Identificarea şi responsabilizarea contribuabililor ce înregistrează debite restante 
prin acţiuni la faţa locului în vederea încasării arieratelor respectiv impulsionarea 
plăţilor la bugetul statului; 

 Soluţionarea solicitărilor privind rambursările, în termenele prevăzute de lege, 
pentru evitarea plătii de dobânzi şi penalităţi către contribuabili; 
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 Urmărirea modului în care instituţiile publice respectă reglementările de utilizare a 
fondurilor publice şi implementarea măsurilor privind reducerea cheltuielilor în 
sectorul public; 

 Colaborarea cu instituţiile abilitate să efectueze controale la instituţiile publice; 

 Intensificarea campaniilor de asistenţă pentru determinarea depunerii declaraţiilor 
electronice; 

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă de calitate; 

 O mai bună şi intensa educare fiscală a contribuabililor; 

 Aplicarea ferma şi consecventa a sancţiunilor contravenţionale pentru 
nedepunerea declaraţiilor fiscale în termen; 

 Acţiuni de cercetare la faţa locului în vederea verificării operaţiunilor economice 
desfăşurate. 

 Favorizarea conformării fiscale prin aplicarea regulată a procedurii de calcul a 
dobânzilor şi penalităţilor de întârziere; 

 Publicarea pe site-ul ANAF a obligaţiilor restante; 

 Publicarea în mass-media a problemelor de larg interes privind reglementările 
fiscale şi noutăţile apărute precum şi modificările care au avut loc în legislaţia fiscală; 

 Întocmirea şi transmiterea către toate structurile din cadrul instituţiei cu atribuţii în 
domeniul asistentei contribuabililor de informări cu privire la actele normative din 
domeniul fiscal publicate săptămânal în monitorul oficial, precum şi sinteze 
legislative referitoare la clarificarea unor problematici fiscale ce prezintă un grad de 
complexitate mai ridicat; 

 Editarea de pliante, broşuri şi alte materiale informative privind obligaţiile de plata 
şi declarative ale contribuabililor, ce se vor afişa în spatii frecventate de către acestea;  

 Organizarea de întâlniri periodice cu salariaţii din cadrul instituţiei care au 
atribuţii în domeniul asistentei contribuabililor, urmărindu-se însuşirea temeinica a 
legislaţiei fiscale şi a modificărilor intervenite, în vederea  aplicării corecte şi unitare a 
acesteia în relaţia cu contribuabili; 

 Dezvoltarea procedurilor de monitorizare a colectării creanţelor bugetare; 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză a nivelului de conformare a plătitorilor de taxe 
şi impozite; 

 Informarea debitorilor în legătură cu necesitatea achitării integrale, în termen, a 
obligaţiilor declarate şi cu privire la consecinţele şi costurile suplimentare ce 
decurg din nerespectarea termenelor; 

 Propuneri de reglementare a organizării dosarelor fiscale în format electronic şi 
implementarea unui sistem informatic care să permită arhivarea electronică a 
documentelor în condiţii de siguranţă şi de securitate în scopul eficientizării gestiunii 
dosarelor fiscale şi a folosirii spaţiilor de arhivare în alte scopuri cu atât mai mult cu cât 
spaţiile de arhivare sunt puţine şi nesigure (sunt supuse riscului de inundaţie, incendiu 
etc.) şi regăsirea documentelor este foarte greoaie.  
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Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor:  
- Orientarea spre servicii la distanţă;  
- Extinderea comunicării în relaţia cu contribuabilii;  
- Asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili;  
- Îmbunătăţirea activităţilor interne ale structurilor care asigură asistenţa şi îndrumarea 
contribuabililor. 

Utilizarea mijloacelor informatice pentru comunicarea rapidă şi eficientă cu 
contribuabilii (Spatiul Privat Virtual) şi micşorarea costurilor cu transmiterile poştale şi 
cu hârtia consumată.  

 Monitorizarea sesizărilor şi reclamaţiilor contribuabililor referitoare la disfuncţiuni 
în activitatea curentă a DGRFP Braşov şi a unităţilor fiscale subordonate  

 Modernizarea şi simplificarea procedurilor, promovarea modalităţii de depunere 
electronică a declaraţiilor fiscale şi de plată prin transfer bancar a obligaţiilor fiscale; 

 Creşterea continuă a gradului de pregătire profesională a funcţionarilor publici din 
cadrul DGRFP Braşov şi unităţilor  subordonate; 

 Dezvoltarea relaţiilor instituţionale şi extinderea şi diversificarea schimbului de 
informaţii cu alte instituţii; 

 O comunicare instituţională, interna şi externa, credibilă şi responsabilă; 

 Colaborarea cu instituţiile de credit cu privire la efectuarea viramentelor 
reprezentând venituri ale bugetului general consolidat al statului. 

 Adaptarea activităţii de administrare fiscala la cerinţele Uniunii Europene în 
concordanţă cu cerinţele impuse de calitatea României de stat membru; 

 Evaluarea procedurilor de control fiscal şi fixarea unor reguli stricte de etică în 
activitatea de control fiscal; 

 Reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile: monitorizarea cheltuielilor 
materiale pe fiecare structură a instituţiei şi fundamentarea necesarului în strictă 
concordanţă cu necesităţile desfăşurării activităţii, stoparea achiziţionării de bunuri şi 
servicii, inclusiv obiecte  de inventar, neesenţiale pentru funcţionarea la parametri 
optimi a instituţiei publice, optimizarea consumului de energie electrică la nivelul 
fiecărui loc de muncă din cadrul instituţiei; 

 Dezvoltarea sistemului de control managerial al instituţiei. 
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Capitolul X – Bune practici în activitatea desfăşurată de structurile DGRFP 
Braşov 
 
 Cele mai frecvente întrebări ale contribuabililor, precum şi modificările legislative 
nou apărute sunt avute în vedere de Serviciul Servicii pentru Contribuabili din cadrul 
DGRFP Braşov pentru elaborarea de materiale informative si/sau actualizarea 
acestora, materiale informative care sunt aduse la cunoştinţa contribuabililor prin 
publicarea acestora pe site-ul DGRFP Braşov şi prin intermediul unităţilor  fiscale din 
judeţ şi din regiune, prin afişarea acestora la sediul unităţilor  fiscale.  
 

 În vederea asigurării creşterii gradului de conformare voluntara declarativa şi de 
plata la termenele legale s-a întocmit lunar Calendarul obligaţiilor fiscale în care, pe 
lângă declaraţiile fiscale şi termenele de depunere a acestora, sunt explicate şi 
obligaţiile declarative. 
 

 În vederea informării contribuabililor privind modificările legislative nou apărute 
se întocmeşte lunar şi Lista Monitoarelor Oficiale cuprinzând modificări legislative cu 
incidenta fiscala şi comentarii privind noutăţile şi modificările legislative.  
 

 Calendarul obligaţiilor fiscale şi lista Monitoarelor Oficiale au fost publicate lunar 
pe site-ul DGRFP Braşov şi distribuite şi unităţilor  fiscale pentru a fi puse la dispoziţia 
contribuabililor şi pentru a fi afişate la sediul unităţilor  fiscale atât din judeţul Braşov, 
cât şi din judeţele regiunii Braşov, dar şi pentru structurile de control şi serviciul 
contestaţii.  
  
 Pentru asigurarea aplicării unitare a legislaţiei fiscale în vederea stabilirii corecte 
a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat 
Serviciul servicii pentru contribuabili a sprijinit activitatea unităţilor  fiscale teritoriale 
răspunzând la întrebările adresate atât telefonic, în scris precum şi la temele propuse 
pentru şedinţele care au loc periodic la sediul DGRFP Braşov. 
  
 De asemenea, la solicitarea CECCAR, Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov şi 
a altor organizaţii profesionale care isi exprima dorinţa de a primi informaţii de natura 
fiscala in cadru organizat, se organizează întâlniri de lucru pe teme fiscale, mai ales 
in situaţia in care intervin noutati sau modificări legislative cu impact general.  
 

 De fiecare data cand au intervenit modificari legislative ale Codului fiscal sau ale 
Codului de procedura fiscala, au fost intocmite tabele comparative privind 
modificarile, pentru a facilita intelegerea modificarilor in raport cu prevederile 
anterioare: 
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 Aplicaţiile informatice realizate la nivel local ajuta la optimizarea activităţii in 
domeniile in legătură cu care au fost proiectate: 
 Aplicaţia JURIDIC este proiectată  pentru emiterea de mandate in vederea 
împuternicirii AJFP-urilor din regiune pentru reprezentarea in instanţa. 
 Aplicaţia REAL este o aplicaţie proiectata local sub mediul Oracle, pentru raportări 
zilnice pe baza datelor Trezoreriei. 
 Aplicaţia CONTESTAţII serveşte la introducerea datelor referitoare la contestaţiile 
înregistrate, modul de soluţionare, in baza cărora se întocmesc situaţii statistice privind 
contestaţiile. 
 Aplicaţia  CASE DE MARCAT contribuie la evidenta stricta a aparatelor de marcat 
electronice fiscale instalate in regiunea Braşov (numere atribuite, numere anulate, 
aparate trecute in conservare, modificări de amplasare). 
 
 In cadrul Trezoreriei Braşov sistemul de gestionare a fluxului de contribuabili 
funcţionează prin eliberarea de bonuri de ordine prin tehnica touch-screen, astfel ca 
operaţiunile se derulează rapid, contribuabilii finalizându-si operaţiunile de plăti in cel 
mai scurt timp. 
 
 In cadrul administratiilor judetene, una dintre masurile de eficientizare şi 
îmbunătăţire a relaţiei cu contribuabilul este comunicarea in format electronic, pe 
adresa de e-mail a acestuia (persoana fizica/persoana juridica), a fişei de evidenta pe 
plătitor, in baza unei solicitări scrise, semnate şi stampilate de către reprezentantul 
legal al contribuabilului. In acest fel se realizează corecţia evidentei pe plătitor, astfel 
incat aceasta sa fie cat mai in concordanta cu evidenta contabila a contribuabilului. 
 

 Ghişeele, respectiv serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul 
administratiilor jedetene, dar si serviciilor fiscale, care prin atribuţiile pe care le au vin 
în contact direct cu contribuabilii sunt amplasate la etajele inferioare (parter, mezanin, 
cel mult etajul 1), sunt dotate cu tehnică de calcul modernă (fiecare funcţionar are 
calculator propriu) astfel încât contribuabilii să-şi poată rezolva în timp real problemele 
pentru care s-au deplasat la organul fiscal. De asemenea, anumite documente 
(adeverinţe, decizii de impunere) sunt eliberate contribuabililor pe loc, la cerere.  
 

 Toate acţiunile şi eforturile institutiei sunt concentrate pe contribuabili, care sunt 
centrul intereselor D.G.R.F.P. Braşov, singurii care, intelegand rolul finantelor publice, 
ajuta organele fiscale la indeplinirea prerogativelor ANAF si structurilor subordonate.  

 

       Director General D.G.R.F.P. Braşov 
        LUCIAN VOINESCU 
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