ANEXĂ

AGENŢIA NAŢIONALĂ
DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Nr. …………../ ……….20…

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
Nr. …………../ ……….20…

PROTOCOL DE COOPERARE
În temeiul următoarelor prevederi legale:
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare,
Prevederile art. 11, art. 61 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art. 5, alin. (1), litera g) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare,
Prevederile Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de
implementare a programului “Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2875/13.10.2009 pentru
aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice,
Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 551/24.04.2003 Ordin al
ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei privind
transparenţa administraţiei publice centrale şi locale şi parteneriat cu cetăţenii,
Prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice
şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,
Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
denumită în continuare ANAF, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5,
reprezentată prin domnul GELU STEFAN DIACONU, în calitate de Preşedinte, reprezentat legal
de domnul IONUT MISA, detasat in baza O.P. A.N.A.F nr. 1047/08.05.2015, in calitate de Sef al
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Constanta din cadrul D.G.R.F.P. Galati
şi
Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu sediul în ........................................,
reprezentată prin domnul ...................................................................................., în calitate de
........................................................................................................................................................
denumite în continuare PĂRŢI, au convenit la încheierea prezentului Protocol
Art. 1. Obiectul Protocolului
Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin schimbul de
informaţii în formă dematerializată, în scopul:

a) creşterii nivelului de colectare taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al
statului;
b) prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale;
c) facilitării accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii deţinute de instituţiile
publice semnatare.
Art. 2. Obligaţiile părţilor
În termen de maxim 30 de zile de la data semnării prezentului Protocol părţile vor stabili
şi vor semna Procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor
tehnice ale celor doua instituţii şi va conţine toate detaliile privind modalitatea de implementare
a serviciilor din punct de vedere organizatoric şi procedural.
În îndeplinirea obiectivelor prezentului Protocol, cele două părţi semnatare au obligaţia
respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
2.1. Obligaţiile Unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:
2.1.1. Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială va asigura accesul la informaţii, în
formă dematerilizată, personalului ANAF desemnat în acest scop, conform anexei nr. 1 la
protocol, privind:
a) patrimoniul persoanelor fizice şi juridice (bunuri imobile şi bunuri mobile) şi rolul
nominal unic;
b) creanţele datorate de contribuabili (persoane fizice şi juridice) bugetului general al
unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale.
2.1.2. Unitatea/Subdiviziunea Administrativ – Teritorială
a) va respecta prevederile legale referitoare la protecţia datelor personale şi a informaţiilor
fiscale, prin utilizarea informaţiilor din bazele de date MFP numai în scopurile prevăzute
de lege;
b) va solicita certificat digital pentru personalul desemnat al unităţii administrativ-teritoriale
pentru accesarea serviciilor oferite de sistemul informatic al MFP;
c) va respecta procedura şi normele de conectare la reţea şi la serviciile oferite de sistemul
informatic al Ministerului Finanţelor Publice, stabilite de către Ministerul Finanţelor
Publice şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
d) va solicita la ANAF înrolarea certificatelor digitale obţinute pentru funcţionari, în sistemul
de management al identităţii şi rolurilor utilizatorilor Sistemului Informatic al Ministerului
Finanţelor Publice, folosind tabelul din anexa nr. 2 la protocol. Datele din anexa nr. 2 la
protocol vor fi centralizate în format electronic de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale şi trimise către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în format electronic. În cazul în care informaţiile ce
ţin de furnizarea serviciilor, transmise de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
sunt eronate, Ministerului Finanţelor Publice nu are nici o responsabilitate privind
întârzierile în activarea/dezactivarea rolurilor;
e) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor solicita modificări în ceea ce priveşte
identitatea şi rolurile pe care le deţin persoanele titulare de certificate digitale imediat ce
acestea sunt necesare, anunţând Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice, în vederea modificării/revocării prin formularul din anexa
nr. 3 la protocol, care face parte integrantă din prezentul protocol;
f) va asigura cunoaşterea şi respectarea de către personalul desemnat al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 2875/13.10.2009 privind utilizarea sistemului informatic din cadrul

Ministerului Finanţelor Publice, respectiv anexa nr. 4 la protocol, inclusiv însuşirea şi
respectarea prevederile referitoare la utilizarea suporturilor (externe) de certificate
digitale;
g) va lista şi păstra registrul de evidenţă al accesului, generat automat de serviciul oferit de
sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice;
h) va colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea asigurării accesului
securizat al personalului desemnat al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la
Sistemul Informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
2.2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
2.2.1. ANAF va respecta prevederile legale referitoare la protecţia datelor personale şi a
informaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor din bazele de date ale unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale numai în scopurile prevăzute de lege.
2.2.2. ANAF va asigura accesul la informaţii, în forma dematerializată, personalului
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale desemnat în acest scop, în cadrul serviciului oferit
de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, la următoarele informaţii referitoare la:
a) deţinerea de conturi bancare;
b) obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate care au domiciliul fiscal pe raza teritorială a unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale;
c) veniturile din salarii şi aferente salariilor, precum şi cele din venituri din alte surse
obţinute de contribuabili persoane fizice care au domiciliul fiscal pe raza teritorială a
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, denumirea şi codul unic de identificare a
angajatorului;
2.2.3. Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice va:
a) înrola în sistemul de Management al Identităţii şi rolurilor al Ministerului Finanţelor
Publice, în baza solicitărilor făcute de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială,
certificatele digitale şi va acorda drepturi de acces personalului desemnat al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în temeiul acestor solicitări;
b) modifica drepturile de acces ale personalului desemnat de unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorială în baza solicitărilor făcute de aceasta, în sistemul de
Management al Identităţii şi rolurilor al Ministerului Finanţelor Publice;
c) asigura personalului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale instruirea şi asistenţa
tehnică necesară operării în serviciile oferite de sistemul informatic al Ministerului
Finanţelor Publice, conform procedurilor Ministerului Finanţelor Publice de instruire a
personalului şi de soluţionare a incidenţelor în sistemul informatic;
d) colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea asigurării accesului
securizat al personalului desemnat al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la
Sistemul Informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
Art.3. Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii
3.1. Schimbul de informaţii între părţi (actualizarea bazelor de date) se va realiza
periodic, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform procedurii de lucru comună.
3.2. Schimbul de informaţii stabilit prin acest protocol se va realiza prin mecanisme
securizate, cu drept de citire pentru ambele părţi.
3.3. Formatul datelor transmise şi periodicitatea actualizării se stabilesc de comun acord
prin procedura de lucru comună.

Art. 4. Dispoziţii finale
4.1. Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale, se utilizează şi
păstrează conform prevederilor legale şi normelor interne în vigoare.

se

4.2. Părţile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune
pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează
domeniul fiscal, cât şi pentru perfecţionarea cooperării.
4.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol de către una dintre părţi
dă dreptul parţii lezate de a cere rezilierea prezentului Protocol.
4.4. Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al
ambelor părţi, prin act adiţional, care va deveni parte integrantă a prezentului Protocol.
4.5. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării Protocolului va transmite
celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.
4.6. Anexele nr. 1 – 4 la protocol, fac parte integrantă din acesta.
4.7. Prezentul Protocol intră în vigoare de la data semnării de către ultima parte.
4.8. Prezentul Protocol este valabil pe o perioada nedeterminată, începând cu data
semnării acestuia de către ambele părţi.

Prezentul Protocol s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

AGENŢIA NAŢIONALĂ
DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PREŞEDINTE
GELU STEFAN DIACONU
prin DGRFP Galati – AJFP Constanta
reprezentata legal de
Sef AJFP Constata
IONUT MISA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ/
SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

PRIMAR

Anexa nr. 1
la Protocol

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Solicitare actualizare utilizatori servicii oferite de sistemul informatic al Primăriei..............................

Prin prezenta vă solicităm dreptul de acces pentru funcţionarii ANAF, la serviciile oferite de Sistemul
Informatic al Primăriei...............................................
Nume

Prenume

Cod
Numeric
Personal

E-mail

Telefon

Componenta
aplicaţie

Tip operaţie

Legenda
Tip operaţie: consultare
Componenta aplicaţie: IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Tipul accesului la Sistemul Informatic al Primăriei, prin retea securizată de STS...(alte situaţii)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Preşedinte
GELU STEFAN DIACONU
prin DGRFP Galati – AJFP Constanta
reprezentata legal de
Sef AJFP Constata
IONUT MISA
Data:

Semnătura

Solicitările de useri, pentru evidenţa utilizatorilor, se trimit la adresa de mail a
Primăriei………………………………………………

Anexa nr. 2
la Protocol
Institutia……………..
Solicitare actualizare utilizatori servicii oferite de sistemul informatic al MFP

Prin prezenta va solicitam dreptul de acces pentru functionarii primariei noastre, la serviciile oferite
de Sistemul Informatic al MFP.

NUME

PRENUME

COD NUMERIC
PERSONAL

E-MAIL

TELEFON

COMPONENTA
APLICATIE

TIP
OPERATIE

LEGENDA
Tip operatie: consultare
Componenta aplicatie: ASIGSOC ; ASIGSOC / BANCI; PATRIMONIU; TRASABILITATE
Tipul accesului la Sistemul Informatic al MFP, prin retea securizata de STS…..(alte situatii?)

Data:

Primar al …………………………….
Nume, Prenume

Semnatura

Solicitarile de useri, pentru evidenţa utilizatorilor, se trimit la adresa de mail
help.extranet@mfinanţe.ro

Anexa nr. 3
la Protocol
Institutia……………..
Modificare/stergere drepturi utilizatori servicii oferite de sistemul informatic al MFP

Tip
operatie

Componenta
aplicatie

Nume

Prenume

Judet

Tip
structura

Nume
unitate

Nume
unitate
(denumire
scurta)

CNP

ID
utilizator

Tip operatie: MODIFICARE; STERGERE
Componenta aplicatie: ASIGSOC ; ASIGSOC / BANCI; PATRIMONIU; TRASABILITATE
Tip structura: felul primariei, cu retea securizata sau fara
Judet: pentru central, MUNICIPIUL BUCURESTI
Solicitarile de useri, pentru evidenţa utilizatorilor, se trimit la adresa de mail help.extranet@mfinanţe.ro

Serie
certificat
digital

email

Telefon

Anexa nr. 4
la Protocol
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2875/13.10.2009

