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Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Craiova
Comp. Comunicare, Relaţi i Publice
şi Mass-Media

BULETIN INFORMATIV
-Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes

public, cu modificările şi completările ulterioare-

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Craiova
- Hotãrârea Guvernului 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 - H.G. nr. 520/2013;

- OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative -
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Ordonante_2013.htm

Structura Organizatorică a Direcției Generale Regionale  a Finanțelor Publice Craiova
Structura organizatoricã a Direcției Generale Regionale  a Finanțelor Publice Craiova poate
fi vizualizată la următorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/structura/prezentare/Organigrama_DGRFP_Craio
va

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova s-a înfiinţat prin transformarea
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Dolj şi prin fuziunea prin absorbţie a
celorlalte direcţii generale judeţene ale finanţelor publice din aria de competenţă, respectiv
a:
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Olt;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Gorj;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Mehedinţi;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Vâlcea.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 10 alin. 5 din OUG nr. 74/2013 şi art. 23 alin. 2 din
HG nr. 520/2013, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova a preluat prin
fuziune prin absorbţie şi:
- Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova ;
- Direcţiile Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi

Vâlcea;
- birourile vamale de interior şi frontieră din aria de competenţă stabilită potrivit

prevederilor art. 10 alin. (3), respectiv din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală Str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Craiova,

jud. Dolj
Tel : 0251 402312,
Fax : 0251 525925
Email: secretariat.dgfp.dj@anaf.ro
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Direcția Generală Regională  a Finanțelor Publice Craiova  are în subordine urmãtoarele
unităţi fără personalitate juridică:
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea;

Programul de Funcţionare al Direcției Generale Regionale  a Finanțelor Publice
Craiova
Programul de funcționare al DGRFP Craiova poate fi vizualizat la secțiunea Info DGRFP
Craiova/Program de lucru
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/info_anaf/program/

Program de lucru pentru personalul din cadrul D.G.R.F.P. Craiova si unitățile subordonate
zilnic;
- Luni-Joi: 08:00 - 16:30
- Vineri : 08:00 - 14:00

Programul de lucru cu publicul:
- Luni, Marti, Joi si Vineri: 08:30 - 16:30
- Miercuri: 08:30 - 18:30

Conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova
 Director General - Dl. Silviu Mircea Pîrvuleţu
 Director Executiv - Colectare - Dl. Mihail Antonescu
 Director Executiv - Inspecţie fiscală - Dl. Ştefan Gheorghe
 Director executiv - Servicii interne - Dl. Adrian Nicu Matei
 Director Executiv - Direcţia Regională Vamală – Dna. Marinela Tudora
Director Executiv – Trezorerie – Dna. Mihaela Olteanu

 Trezorier şef - Dna. Maria Găman
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/structura/prezentare/contact/

Programul de audiențe
Pentru înscrierea in audienţă la conducerea instituţiei vă puteţi adresa la secretariatul
general de la etajul 3, camera  324, telefon/fax secretariat: 0251/402312-0251/525925  sau
accesând Formular contact.

Funcția Numele și prenumele Program Audiențe
Director General PIRVULETU SILVIU

MIRCEA
Marţi  orele 11-13
Joi orele 11-13

Director Executiv -
Colectare

ANTONESCU MIHAIL Vineri  orele 11-13

Director Executiv - Inspecţie
Fiscală

GHEORGHE STEFAN Miercuri  orele 11-13

Director Executiv - Servicii
Interne

MATEI ADRIAN NICU   Luni orele 11-13
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Conducerea unităţilor subordonate D.G.R.F.P. Craiova
Şef Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj - Dna. Bogdana Oprescu
Şef Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj - Dl. Marin Ciumag
Şef Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi - Dl. Cosmin Durac
Şef Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt - Dl. Cornel Vlădescu
Şef Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea - Dl. Constantin Mazilu-Manolescu

Lista și datele de contact  ale structurilor subordonate DGRFP Craiova
Lista și datele de contact ale instituțiilor subordonate DGRFP Craiova pot fi vizualizate la
secţiunea STRUCTURA DGRFP/Structuri subordonate:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/acasa/

BIROUL  AVIZE ȘI  AUTORIZAȚII (CASE DE MARCAT)
Șef birou Tufan Silvel

SERVICIUL JURIDIC
Șef serviciu Gurănoiu Constantina

SERVICIUL SOLUȚIONARE CONTESTAȚII – 1
Șef serviciu Ionescu Victor

SERVICIUL SOLUȚIONARE CONTESTAȚII – 2
Șef serviciu Iliescu Gheorghe Dacian

SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN
Șef serviciu Popa Marin

BIROUL DE CONTROL
Șef birou Ilie Cristian Anton

SERVICIUL ÎNDRUMAREA ȘI VERIFICAREA ACTIVITĂȚII TRE ZORERIILOR LOCALE
Șef serviciu Badea Mariana

SERVICIUL SINTEZA ȘI  ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR
LOCALE
Șef serviciu Teodorescu Irina

SERVICIUL DECONTĂRI, OPERAȚIUNI CU NUMERAR ȘI PRODUSE ELECTRONICE
Șef serviciu Bădică Ileana

SERVICIUL ÎNCASAREA ȘI EVIDENȚA VENITURILOR BUGETARE
Șef serviciu Dumitrașcu Adriana Elena

SERVICIUL VERIFICAREA ȘI DECONTAREA CHELTUIELILOR PUBLICE
Șef serviciu Rebegilă Irina

SERVICIUL CONTABILITATEA TREZORERIEI STATULUI
Șef serviciu Olteanu Mihaela
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BIROUL DE GESTIUNE REGISTRU CONTRIBUABILI MONITORIZARE DECLARAȚII
FISCALE, BILANȚURI
Șef birou Țuculină Ovidiu Șerban

SERVICIUL ASISTENȚĂ PENTRU CONTRIBUABILI
Șef serviciu Florescu Anișoara

SERVICIUL DE COORDONARE ȘI MONITORIZARE A COLECTĂRII VENITURILOR
BUGETARE
Șef serviciu Croitoru Mariana

SERVICIUL COORDONARE, PROGRAMARE ȘI ANALIZĂ INSPECȚIE FISCALĂ
Șef serviciu Crăciunoiu Cristian

SERVICIUL INSPECȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
Șef serviciu Gulin Nicoleta Ionela

BIROUL INSPECȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ VÂLCEA-OLT
Șef birou Datcu Florea

SERVICIUL RESURSE UMANE
Șef serviciu Pîrvulețu Silvia

SERVICIUL FINANCIAR, BUGET ȘI SALARIZARE
Șef serviciu Cioacă Laura

SERVICIUL CONTABILITATE
Șef serviciu Pitiș Gabriela

SERVICIUL ADMINISTRATIV, INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Șef serviciu Ioana Otilia Elena

BIROUL DE ACHIZIȚII PUBLICE
Șef birou Iovan Daniela

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Șef serviciu Gărdăreanu Iancu Cosmin

BIROUL ADMINISTRARE BAZE DE DATE
Șef birou Păduraru Aurelian

SERVICIUL SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
Șef serviciu Truică Aurel

BIROUL ECHIPE MOBILE
Șef birou Baciu Cătălin Valentin

BIROUL REGLEMENTĂRI VAMALE
Șef birou Turcu Petrus Daniel
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BIROUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ
Șef birou Manolache Radu

Atribuţiile serviciilor
Atribuţiile serviciilor, compartimentelor, birourilor din aparatul propriu al Direcției Generale
Regionale  a Finanțelor Publice Craiova se stabilesc prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al instituţiei.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi vizualizat la secţiunea STRUCTURA
DGRFP/PREZENTARE/Regulamentul de Organizare şi Funcţionare DGRFP
Craiova/Ordinul nr. 2294/2017:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/structura/prezentare/ROF_DGRFP_Craiova

Funcționarul public responsabil cu furnizarea informațiilor publice
Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor de interes public – Anca Morcov –
Consilier Principal, Compartimentul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media
Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, Tel.: 0251.402.294

Formular contact
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/info_anaf/informatii_publice_craiova/respo
nsabil_furnizare_informatii_public/

Coordonatele de contact ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice
Craiova
Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, Județul Dolj
Telefon/Fax secretariat: 0251/402312-0251/525925
 E-mail general: Formular contact

Contacte privind relațiile cu mass-media
Telefon: 0251-402294
 Fax: 0251-525.925
Formular contact

Contacte privind petiții, sesizări și audiențe
Telefon: 0251-402294
 Fax: 0251-525.925
Formular contact
Contacte privind accesul la informațiile de interes public
Telefon: 0251-402294
 Fax: 0251-525.925
Formular contact

Sursele Financiare, Bugetul și Bilațul Contabil
Informații referitoare la bugetul și bilanțul contabil se  regăsesc pe site-ul DGRFP Craiova la
secțiunea INFO DGRFP/Informații de interes public la următoarele link-uri:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/info_anaf/informatii_publice_craiova/Buget
_dgrfp/Buget_Craiova
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/info_anaf/informatii_publice_craiova/Bilant
_Craiova
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Programele și Strategiile Proprii - Directiile regionale aplică în teritoriu programele și
strategiile elaborate de MFP/ANAF
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/Strategii_ANAF/Programe_strategii

Lista cuprinzând documentele de interes public
Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular solicitare
Modalități de contestare
Lista documente de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001
Buletin informativ în baza Legii 544/2001
Buget
Bilanțuri contabile
Declarații de avere și interese
Formulare tip
Situația bunurilor imobile intrate în proprietatea statului
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
Lista achizițiilor publice de produse, servicii și lucrări
Ordin nr. 830/10-X-2006 al președintelui ANAF
Rss
Protecția datelor cu caracter personal
Costul colectării

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informații (art. 12 alin. 1
din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare):
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte
din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele
economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate,
potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora
aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului
concurentei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa,
integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de
desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere
asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în
proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Lista informațiilor de interes public care sunt comunicate din oficiu
- actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Generale

Regionale a Finanțelor Publice Craiova
- structura organizatorică și atribuțiile departamentelor
- programul de audiențe
- numele şi prenumele persoanelor din conducerea DGRFP Craiova
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- coordonatele de contact ale DGRFP Craiova, respectiv denumirea, sediul, numerele de
telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

- coordonatele de contact privind asistenţa contribuabililor
- sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
- Raportul de performanţă al DGRFP Craiova
- declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din DGRFP Craiova
- informaţii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante
- anunţuri privind achiziţiile publice organizate de către DGRFP Craiova
- executări silite cu darea în plată
- lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, în

condiţiile Legii nr. 161/2003;
- cuantumul obligaţiilor restante acumulate la finele fiecărei perioade menţionate de lege
- lista contribuabililor declaraţi inactivi
- lista contribuabililor reactivaţi
- lista antrepozitelor fiscale autorizate
- lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF
- anunţuri acte administrative fiscale
- situaţia deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare
- decizii privind soluţionarea contestaţiilor cărora li s-au ataşat soluţiile instanţelor

judecătoreşti (documente depersonalizate)
- manuale şi ghiduri
- prezentarea taxelor şi impozitelor, inclusiv baremuri de impunere
- informaţii legate de procedurile de completare şi depunere a declaraţiilor fiscale
- calendarul fiscal anual
- nomenclatorul activităţilor independente şi alte nomenclatoare
- formularele-tip de declaraţii fiscale
- modalitatea de contestare a actelor administrative fiscale
- Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale
- Codul etic al funcţionarului public din administraţia fiscală care îşi desfăşoară

activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor, precum şi alte reglementări de ordin
fiscal

- comunicate de presă

Modalitatea de Contestare a deciziei autoritãţii sau instituţiei publice în situaţia în
care persoana se considerã vãtãmatã în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public
Este reglementatã în Legea nr. 544/2001
(https://static.anaf.ro/static/10/Craiova/actenorm_L544_cr.html) privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi în H.G. 123/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
(https://static.anaf.ro/static/10/Craiova/actenorm_L544_cr.html).
Persoana care considerã cã i s-a încãlcat dreptul de acces la informaţiile de interes public
poate adresa reclamaţie administrativã conducãtorului instituţiei, în termen de 30 de zile de
la data la care a luat cunoştinţã refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.
Modele formulare de reclamaţii administrative se regăsesc la următorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Craiova/info_anaf/informatii_publice_craiova/Formulare%
20Legea544%20Craiova
 În urma cercetãrii administrative, în situaţia în care reclamaţia administrativã se considerã
întemeiatã, rãspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la
depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate, cât şi
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sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public responsabil. Dacã solicitantul se
considerã, în continuare, lezat în drepturile sale prevãzute de lege, poate face plângere la
secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau
în a cãrei razã teritorială se aflã sediul autoritãţii ori instituţiei publice. Plângerea se
adreseazã nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autoritãţile şi
instituţiile publice au obligaţia sã rãspundã la solicitarea informaţiilor de interes public,
respectiv 10 zile sau, dupã caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitãrii (în funcţie
de dificultatea, complexitatea, volumul lucrãrilor documentare şi urgenţa solicitãrii – art. 7
din Legea nr. 544/2001).


