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Capitolul I 

INFORMAŢII GENERALE  
 

 
 

 
 
  
 

Regiunea Sud-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998, acoperind 35762 km2, 
ceea ce reprezintă 15% din suprafaţa totală a ţării, fiind a doua ca mărime din cele opt ale României şi are 
în componenţă judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea. 

Din punct de vedere geografic şi istoric, Regiunea Sud – Est reprezintă locul de îmbinare dintre 
Moldova, Muntenia şi Dobrogea, aflată astfel la confluenţa istoriei şi culturii naţionale. 

Formele de relief se regăsesc aproape în totalitate în regiune, într-o armonizare perfectă, plecând 
de la Munţii M ăcinului - cei mai vechi munţi din România şi printre cei mai vechi din Europa, Munţii 
Vrancei, Vulcanii Noroioşi din judeţul Buzǎu şi până la Delta Dunării - teren încă în formare, cel mai nou 
pământ al ţării. Peisajele de stepă şi silvo-stepă din Dobrogea de Nord, unice în Europa, fac ca această 
zonă să fie recunoscută drept una din cele mai frumoase regiuni ale ţării. 

Aflată la confluenţa vechilor regiuni istorice, Regiunea Sud-Est este o străveche vatră de istorie şi 
civilizaţie. Mărturie stau cetăţile getice, romane, greceşti şi bizantine, monumentele şi siturile arheologice, 
precum şi locaşurile mănăstireşti şi construcţiile cu valoare etnografică deosebită, răspândite în întreaga 
regiune.   

Economia regiunii este alcătuită în principal din ramuri cu caracter tradiţional cum sunt 
agricultura, comerţul, turismul şi serviciile şi ramuri industriale dezvoltate mai târziu: industria 
metalurgică, industria extractivă, industria de construcţii şi reparaţii navale.  

Regiunea Sud-Est se situează pe primul loc în ţară în ceea ce priveşte suprafaţa viilor pe rod. 
Podgoriile Murfatlar, Odobeşti, Panciu, Nicoreşti, Dealurile Bujorului, Pietroasele produc vinuri renumite 
atât în plan naţional, cât şi pe plan internaţional. 

Relieful variat, clima temperată, reţeaua hidrografică, flora şi fauna, bogată şi diversă constituie 
suporturi reale ale unui viitor potenţial economico – social şi cultural în condiţiile unei evaluări judicioase 
conforme cu nevoile locale şi cu tendinţele generale. 
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Capitolul II 
PREZENTAREA DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINAN ŢELOR PUBLICE GALA ŢI 

 
 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi este unitate teritorială a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală prin care se realizează, în mod unitar, strategia şi programul de 
guvernare în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi este situată în municipiul Galaţi, str. 
Portului, nr. 163, cod poştal 800211. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datele de contact ale instituţiei: 
Telefon centrală: 0236.46.04.86, Fax: 0236.43.24.66 

E-mail: registratura.dgrfp.gl@anaf.ro 
 

 Echipa de conducere care a coordonat activitatea Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi în anul 2016 a fost: 
 

FUNCŢIA NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

TELEFON / 
FAX 

E-MAIL 

Director general 
 

Eugen Ciorici            
(01.01 – 16.10.2016) 
Silviu Pripoaie 
(17.10 – 31.12.2016) 

0236.49.82.86 / 
0236.43.24.66 

eugen.ciorici.gl@anaf.ro, 
silviu.pripoaie.gl@anaf.ro 

Director executiv  
colectare 

Costică Onica             
(01.01 – 06.11.2016) 
Violeta Dumitrescu Petre 
(14.11 – 31.12.2016) 

0236.49.82.97 / 
0236.46.10.53 

costica.onica.gl@anaf.ro 
violeta.dumitrescu.gl@anaf.ro 

Director executiv  
inspecţie fiscală 

Silviu Pripoaie          
(01.01 – 16.10.2016) 
Ciprian Florin Iamandi 
(16.11 – 31.12.2016) 

0236.46.04.86 / 
0236.43.24.66 

silviu.pripoaie.gl@anaf.ro 
ciprian.iamandi.gl@anaf.ro 

Director executiv  
servicii interne 

Gabriel Avramescu 0236.49.82.99 / 
0236.43.24.66 

gabriel.avramescu.gl@anaf.ro 

Director executiv 
Direcţia 
regională vamală 

Mihail Bucur 0236.46.11.45 / 
0236.46.02.59 

regionalagalati@customs.ro 

Director executiv  
Trezorerie  

Laurenţiu Mateizer 0236.46.05.84 / 
0236.49.92.66 

laurentiu.mateizer.gl@mfinante.ro 
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A. ACTIVITATEA FISCAL Ă 

 
 

Date statistice , contribuabili administraţi, resurse umane  
 
 
Numărul total al contribuabililor administra ţi  la 31.12.2016 a fost de 1.066.724, din care: 
 
  - persoane juridice                                                  135.664 
  - persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent                50.990 
  - persoane fizice care exercită profesii libere         14.794 
  - întreprinderi familiale                                                      6.423 
  - alţi plătitori de impozite şi taxe                                                                                858.853 
 
 La data de 31.12.2016 în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi a 
unităţilor subordonate îşi desfăşoară activitatea 2.981 salariaţi. 
 
Structura personalului:   

                                 
� după categoria postului: 

 
• funcţii publice                    2.896 
• funcţii contractuale                 85 
 
� după nivelul atribuţiilor: 

 
• conducere                             234 
• execuţie                             2.747 
 
� după nivelul studiilor:      

                                      
• studii superioare                2.675 
• studii de scurtă durată            13                                          
• studii medii                          286 
• şcoală generală                        7 

               

Structura personalului dupa nivelul studiilor

89,73%

0,44% 9,59% 0,23%

studii superioare

studii de scurta durata

studii medii

scoala generala
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La 31.12.2016 existau un număr de 7 structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Galaţi astfel: 
 

Administra ţia pentru Contribuabili Mijlocii constituit ă la nivelul regiunii Galaţi 
Constanţa, strada Avram Iancu, nr. 34A 

Telefon 0241 484 558 
 

Şef administraţie Bogdan Iulian Huţucă (01.02 – 13.11.2016) 
                        Valentin Criveanu (14.11 – 31.12.2016) 

- Număr total de contribuabili administraţi:                                                  1.489 sedii centrale  
-     Număr total de personal:                                                                                  92 

 
Administra ţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila 

Brăila, strada Delfinului, nr. 1 
Telefon 0239 619 900 

 

Şef administraţie Mihaela Ciorăşteanu 
 

- Număr total de contribuabili administraţi:                                                            128.062                   
- Număr total de personal:                                                                                              294 
- Servicii fiscale: Ianca, Făurei, Însurăţei 
 

Administra ţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău  
Buzău, strada Unirii, nr. 209 

Telefon 0238 402 498 
 

Şef administraţie Dragomir Avram 
 

- Număr total de contribuabili administraţi:                                                            172.668                   
- Număr total de personal:                                                                                              346 
- Servicii fiscale: Râmnicu Sărat, Pătârlagele, Pogoanele 

 
Administra ţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa  

Constanţa, strada I. Ghe. Duca, nr. 18 
Telefon 0241 488 010 

 

Şef administraţie Mitică Dumitru 
 

- Număr total de contribuabili administraţi:                                                            354.971                  
- Număr total de personal:                                                                                              558 
- Servicii fiscale: Mangalia, Medgidia, Eforie, Hârşova, Băneasa 
 

Administra ţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi  
Galaţi, strada Brăilei, nr. 33 

Telefon 0236 491 010 
 

Şef administraţie Georgică Radu 
 

- Număr total de contribuabili administraţi:                                                            190.504                 
- Număr total de personal:                                                                                              325 
- Servicii fiscale: Tecuci, Târgu Bujor 
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Administra ţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea  

Focşani, bulevardul Independenţei, nr. 24 
Telefon 0237 236 600 

 

Şef administraţie Marian Lungu (01.01 – 19.05.2016) 
                                            Ciprian Florin Iamandi (20.05 – 15.11.2016) 

                         Ioan Chicoş (15.11 – 31.12.2016) 
 

- Număr total de contribuabili administraţi:                                                               134.027 
- Număr total de personal:                                                                                                 313 
-     Servicii fiscale: Adjud, Panciu 

 
 

Administra ţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea  
Tulcea, strada Babadag, nr.163 bis 

Telefon 0240 502 601 
Şef administraţie Maria Gosav 

 
- Număr total de contribuabili administraţi:                                                               85.003 
- Număr total de personal:                                                                                               285 
-     Servicii fiscale: Babadag, Măcin, Sulina, Baia 

  
 

 
 
 
 

CONTRIBUABILI ADMINISTRA ŢI PE FIECARE ORGAN 
FISCAL ÎN ANUL 2016

85.003134.027

190.504

354.971

172.668

128.062

1.489

ARCM Galati

AJFP Braila

AJFP Buzau

AJFP Constanta

AJFP Galati

AJFP Vrancea

AJFP Tulcea
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Capitolul III 
MANAGEMENT PE BAZA DE OBIECTIVE DE PERFORMAN ŢĂ 

 
A. Viziunea DGRFP Galaţi 
 
 Viziunea instituţiei noastre este de a fi o administraţie fiscală modernă, eficientă, o administraţie 
fiscală apropiată de cetăţeni şi mediul de afaceri, prin plasarea contribuabilului în centrul sistemului, 
pentru ca acesta să înţeleagă sarcinile fiscale pe care le are, să conştientizeze importanţa declarării corecte 
şi a plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat pentru ca statul, la rândul său, să poată oferi 
cetăţenilor servicii de calitate. 
  
B. MISIUNEA DGRFP Gala ţi 
 

 Misiunea noastră este aceeaşi ca şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv 
colectarea şi gestionarea eficace şi eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor sume 
datorate bugetului general consolidat, pentru a asigura resursele necesare finanţării cheltuielilor publice, 
combaterea evaziunii fiscale concomitent cu creşterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal-
bugetar, pentru asigurarea unui mediu de afaceri sănătos. 

 
 În realizarea misiunii se vor avea în vedere următoarele valori: profesionalism şi corectitudine, 

transparenţa în relaţiile cu cetăţenii, tratament egal pentru toţi contribuabilii, relaţie de calitate cu 
contribuabilii, servicii adaptate nevoilor acestora şi responsabilizare şi adeziune a tuturor salariaţilor cu 
obiectivele stabilite. 

 
 

C. OBIECTIVELE DGRFP GALA ŢI PE ANUL 2016 
 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a avut în anul 2016 ca valori: eficienţa, 
transparenţa activităţii şi aplicarea unui tratament unitar pentru contribuabili, care să asigure evitarea 
subiectivismului şi reducerea suspiciunilor de corupţie. 
 
 Obiectivele avute în vedere pe parcursul anului 2016 de către instituţia noastră au fost în 
concordanţă cu Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2013 – 2017 şi Programul de 
guvernare 2013 – 2016, şi au vizat: 
 

� Combaterea fermă a evaziunii fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a declarării şi 
plăţii obligaţiilor fiscale; 

� Îmbunătăţirea conformării voluntare prin simplificarea şi modernizarea procedurilor şi a 
serviciilor de asistenţă; 

� Creşterea constantă a eficienţei şi dinamicii colectării veniturilor bugetare concomitent cu 
reducerea costului unui leu colectat, 

�  Aplicarea mecanismelor specifice Trezoreriei privind administrarea finanţelor publice în plan 
teritorial. 

� Aplicarea cu fermitate şi imparţialitate a legislaţiei vamale şi fiscale, dezvoltând parteneriatul 
Vamă – contribuabili, contribuind astfel la creșterea profesionalismului şi integrităţii morale a 
funcţionarilor, a asigurării transparenţei instituţionale, standardizării şi perfecţionării 
procedurilor de lucru pentru reducerea timpului de reacţie a administraţiei vamale în relaţia cu 
contribuabilii. 
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D. REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMAN ŢĂ PE ANUL  2016 
 
1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete comparativ anul 2016 cu anul 2015 
 

                                                                                                                                                       - mil. lei - 
Venituri  TOTAL DGRFP  Din care 

contribuabili 
mijlocii 2016 

ANUL 2015 ANUL 2016 2016/2015 
% 

TOTAL BGC, administrat de 
ANAF 8.713,19 9.335,33 107,14 2.246,61 

Buget de stat ( exclusiv încasări în 
vamă), din care: 4.312,15 4.752,59 110,21 1.231,57 

Impozit pe profit  672,74 824,68 122,59 355,66 
Impozit pe venit  1.897,28 1.984,77 104,61 386,05 
TVA ( exclusiv încasări pentru 
importurile de bunuri ) 

1.295,39 1.373,70 106,05 410,87 

Accize ( exclusiv încasări în vamă ) 34,89 26,76 76,70 7,09 
Rest venituri ( exclusiv încasări în 
vamă)  

411,85 542,68 131,77 71,90 

Bugetul Fondului Naţional Unic 
de Asigurări de Sănătate  2.922,97 1.523,01 52,10 300,80 

Bugetul asigurărilor sociale de 
stat  1.373,18 2.938,52 213,99 683,17 

Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj  104,89 121,21 115,56 31,07 

 
  

        

             
           

Structura bugetului de stat pe surse de venit  
în anul 2016

accize 26,76 mil. 
lei; 0,56%

TVA 1.373,70 
mil. lei; 28,90% impozit pe venit 

1.984,77 mil. lei; 
41,76%

impozit pe prof it 
824,68 mil. lei; 

17,35%

rest venituri 
542,68 mil. lei ; 

11,42%
impozit pe profit

impozit pe venit

TVA

accize

rest. venituri
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Dacă analizăm încasările realizate în anul 2016 prin prisma îndeplinirii planului transmis de 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, situaţia se prezintă astfel: 
                                                                                                                                                    - mil.lei- 

Venituri 

Total, din care:                                                                      
lei 

plan  realizat 
diferenţe 

realizat-plan 
%    

Buget de stat  4.705,14 4.752,59 47,45 101,01 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 2.873,76 2.938,52 64,76 102,25 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj 117,79 121,21 3,42 102,90 

Bugetul Fondului Naţional Unic de 
Asigurări de Sănătate 
 

1.515,87 1.523,01 7,14 100,47 

TOTAL 9.212,56 9.335,33 122,77 101,33 

 
 După cum se poate observa, la finele anului 2016, efortul DGRFP Galaţi de colectare a veniturilor 
bugetare s-a concretizat în încasarea unei sume de 9.335,33 mil. lei, cu 122,77 mil. lei mai mult faţă de 
programul de încasări comunicat de ANAF. 
 Aceste rezultate au fost posibile printr-o coordonare eficientă a acţiunilor structurilor din 
subordine, precum şi printr-o comunicare operativă şi responsabilitate în asigurarea unor servicii de 
calitate oferite contribuabililor. 
 

 

 
 
 
 

Structura încas ărilor la bugetul general consolidat în 
anul 2016

2.938,52; 
31,48%

121,21; 
1,30%

1.523,01; 
16,31%

4.752,59; 
50,91%

Buget de stat

Bugetul asigurărilor
sociale de stat

Bugetul asigurărilor
pentru şomaj

Bugetul fondului naţional
unic de asigurări sociale
de sănătate
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Principalii indicatori de performan ţă 
 

Nr. 
crt. 

Indicator Program anual 
2016 

Realizat  
31.12.2016 

F1 Gradul de realizare a programului de încasări venituri 
bugetare (valori brute) 

100% 101,32% 

F2a Gradul de realizare a programului de încasări venituri 
bugetare (valori nete) 

100% 101,33% 

F2b Gradul de realizare a programului de încasări venituri 
bugetare încasate în vamă 

100% 102,79% 

F2c Gradul de realizare a programului de încasări venituri 
bugetare (valori nete, inclusiv vamă) 

100% 101,74% 

F3 Gradul de încasare / stingere a arieratelor din executare silită 
la persoane juridice  

65% 60,47% 

F4 Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice 44% 23,72% 

F5 Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de 
executare silită în total venituri încasate 

12% 8,37% 

F6a Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale 
(valoric) 

85% 78,51% 

F6b Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale 
(valoric) 

85% 79,67% 

F7 Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri 
de impozite 

96% 96,50% 

F8 Evoluţia stocului de DNOR care, la sfârşitul lunii, au 
termenul legal de soluţionare întârziat cu mai mult de 180 de 
zile faţă de stocul de astfel de deconturi de la sfârşitul anului 
precedent 

100% 0 

F9 Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de 
activitatea de inspecţie fiscală, încasată în 30 de zile, pentru 
persoane juridice (date din SIACF) 

  

F10 Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de 
activitatea de inspecţie fiscală, încasată în 30 de zile, pentru 
persoane fizice (date din SIACF / GOTICA) 

  

F11 Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane juridice 

11 7,98 

F12 Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane fizice 

20 15,60 

F13 Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice   

3.142.857 3.353.391 

F14 Sume atrase suplimentar (nete) pe inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice 

500.000 663.017 

F15 Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pentru care s-a 
modificat baza de impunere în total impozite, taxe şi 
contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice 

80% 91,15% 

F16 Rata sumelor admise de instanţă în total sume contestate la 
instanţă 

 49,41% 

F17 Ponderea sumelor pentru care organele de soluţionare a 
contestaţiilor au pronunţat soluţii de admitere şi / sau 
desfiinţare în totalul sumelor soluţionate pe fond  

 6,82% 

F35 Numărul solicitărilor de informaţii pe linie de TVA 
soluţionate în termen din total solicitări primite din UE 

 88,89% 
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Capitolul IV 
REZULTATELE OB ŢINUTE ÎN ANUL 2016 

 PE DOMENII DE ACTIVITATE 
  

 Dezvoltarea unui sistem de control intern managerial bazat pe autoevaluare, analiză şi identificarea 
elementelor de disfuncţionalitate şi a riscurilor care puteau afecta realizarea obiectivelor, comunicarea pe 
orizontală şi pe verticală au condus la funcţionarea eficientă a instituţiei. 
 Pe domenii, activitatea desfăşurată se prezintă astfel:  

 

a) Activitatea de gestiune 
 

Reducerea timpului de reacţie la nevoile declarative şi informaţionale ale contribuabililor persoane 
fizice şi juridice au fost preocupări ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi pe 
parcursul anului 2016. Perfecţionarea procedurilor de gestionare a declaraţiilor a dus la înregistrarea unor 
rezultate îmbunătăţite în cadrul activităţii de gestiune contribuabili.  

 
� La data de 31.12.2016 la nivelul DGRFP Galaţi se aflau în administrare 1.066.724 contribuabili, 

după cum urmează: 
-  135.664 – persoane juridice, 
-      50.990 - persoane fizice care desfaşoară activităţi economice în mod independent, 
-      14.794 - persoane fizice care exercită profesii libere,  
-        6.423 - întreprinderi familiale, 
-    858.853 - alţi contribuabili.           

              
� Număr contribuabili cu obligaţii de declarare la data de 31.12.2016 pentru impozitele prevăzute în 

vectorul fiscal: 
- număr contribuabili plătitori de impozit pe profit                                                  36.843 
- număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderi             70.213 
- număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA                                  37.251 
- număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale                            62.025 
- număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurare pentru accidente  
      de muncă şi boli profesionale datorate de angajator                                               61.500 
- număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări pentru şomaj                   61.404 
- număr contribuabili plătitori de contribuţii ale angajatorilor la fondul de  
      garantare pentru plata creanţelor salariale                                                              58.873 

Structura contribuabililor administrati in anul 2016

50.990

6.423

14.794
135.664

858.853

persoane juridice

persoane fizice care
desf. activ. econ.
independent 
persoane fizice care
exercita profesii libere

intreprinderi familiale

alti contribuabili
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- număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru asigurări de sănătate                62.202 
- număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii  
      de la persoane juridice sau fizice                                                                            61.143 
- număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile din salarii  
      şi asimilate salariilor                                                                                               62.194 
-     număr contribuabili plătitori de taxă pe jocuri de noroc                                               82 
-     număr contribuabili plătitori de accize                                                                        359 
-     număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere                                                     127 
- număr contribuabili plătitori de impozit pe monopolul natural din sectorul  
      energiei electrice şi al gazului natural                                                                             3 
- număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile din activităţile 
      de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale                                 463 
- număr contribuabili plătitori de impozit pe construcţii                                            1.084 
 
� Total număr declaraţii gestionate în anul 2016, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, 

taxe şi contribuţii ) – 2.347.118 
 

GRUPA COD DENUMIRE DECLARAŢIE DEPUSE, 
din care: 

ONLINE 

I.Declaraţii de 
impozite, taxe  
şi contribuţii 

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 349.537 269.027 

101 Declaraţie privind impozitul pe profit 33.636 25.971 

102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale 

196 1 

112 Declaraţia privind obligaţiile de plată  a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 

758.031 666.241 

120 Decont privind accizele 308 229 

300 Decont de taxă pe valoarea adăugată 293.936 262.611 

301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată 989 648 

710 Declaraţie rectificativă 10.063 6.613 

II.Declaraţii 
privind 

impozitul pe 
venit 

 

200 Declaraţie privind veniturile realizate 66.557 1.283 

201 Declaraţie privind veniturile din străinătate    1.450 3 

204 Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără 
personalitate juridică 

1.697 2 

209 Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal 

2.190 0 

220 Declaraţie privind venitul estimat 109.319 258 

221 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse 
pe norme de venit 

33.142 0 



Raport de performanţă pe anul 2016 - DGRFP Galaţi  

 14

223 Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile 
fără personalitate juridică, constituite între persoane 
fizice 

2.655 0 

224 Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din 
străinătate obţinute de către persoane fizice care 
desfăşoară activitate în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi 
posturilor consulare acreditate în România 

2.695 0 

230 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 
2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și 
asimilate salariilor 

243.154 0 

600 Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de 
pensii 

19.336 8.779 

604 Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de 
contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte 
categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul 
fiscal 

16.024 0 

 

 

 

 

 

III.Declaraţii 
informative 

222 Declarație informativă privind începerea / încetarea 
activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în 
România și care obțin venituri sub formă de salarii din 
străinătate 

952 0 

390 VIES Declaţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile 
intracomunitare de bunuri 

62.663 54.212 

392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi 
prestările de servicii efectuate în anul... 

15.120 4.619 

392B Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi 
prestările de servicii efectuate în anul... 

46.644 8.699 

393 Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din 
vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional 
de persoane, cu locul de plecare din România 

9.948 6.237 

394 Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional 

266.876 234.660 

TOTAL declaraţii 2.347.118 1.550.093 

 
� Număr formulare 150 prelucrate de organele fiscale în anul 2016, în vederea depunerii 

declaraţiilor on-line:                                                                                                                  21.756    
   

� Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate:                                                      231.856      
                                

� Număr decizii de impunere anuală emise în anul  2016,                                                          57.067 
         din care decizii cu sume de restituit:                                                                                         18.664 
 
� Sume restituite din deciziile de impunere anuală:                                                           5.333.066 lei 
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   Măsuri sancţionatorii aplicate   
 

       Pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale: 
                         - notificări:                                   84.448 
                         - avertismente:                             13.759 
                         - număr amenzi:                             6.953  
                         - valoare amenzi:                    2.325.757 lei  
 
 

 Contribuabili declaraţi inactivi existenţi la 31.12.2016                              38.161 
            din care: 
 
 - ca urmare a nedepunerii declaraţiilor                                                        27.161 
 - declaraţi de inspecţia fiscală                                                                           986 

- declaraţi de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală                                         653 
- declaraţi conform art. 92 lit. d) – g)                                                            9.361. 

  
 Pe judeţe, situaţia contribuabililor inactivi se prezintă astfel: 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Jude ţul 

 
 

Contribuabili 
inactivi - total 

Inactivi ca 
urmare a 

nedepunerii 
declara ţiilor 

Inactivi 
declara ţi de 

inspec ţia 
fiscal ă 

Inactivi 
declara ţi de 

Direc ţia 
General ă 

Antifraud ă 
Fiscal ă 

Inactivi 
declara ţi 
conform 
art. 92 lit 
d) – g) 

1 2 3(col.4+col.5+col.6
+col.7) 4 5 6 7 

1. BRĂILA 3.766 2.758 241 1 766 

2. BUZĂU 3.894 3.138 49 2 705 

3. CONSTANŢA 20.750 15.350 516 71 4.813 

4. GALAŢI 5.625 3.953 107 1 1.564 

5. TULCEA 1.956 1.053 58 571 274 

6. VRANCEA 2.160 908 14 5 1.233 

7. 
Contribuabili 
mijlocii 

10 1 1 2 6 

TOTAL DGRFP 
Galaţi 

38.161 27.161 986 653 9.361 

 

 
În domeniul TVA 

 

În anul 2016 au fost depuse un număr de  9.183 deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de 
rambursare (DNOR) aferente activităţii desfăşurate de către contribuabilii care au ca perioadă fiscală luna 
calendaristică, respectiv trimestrul calendaristic. Suma solicitată spre rambursare, aferentă celor 9.183 
deconturi de TVA a fost de 771.438.709 lei. 

 

Pe judeţe, situaţia depunerii deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se 
prezintă astfel : 
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Nr. crt. Jude ţul Nr. DNOR 
depuse Suma negativ ă de TVA 

1. BRĂILA 1.392 79.250.772 

2. BUZĂU 1.157 69.424.833 

3. CONSTANŢA 1.904 165.250.087 

4. GALAŢI 1.004 65.450.126 

5. TULCEA 853 56.721.839 

6. VRANCEA 1.261 43.561.759 

7. Contribuabili mijlocii 1.612 291.779.293 

TOTAL DGRFP Gala ţi 9.183 771.438.709 
 

 În anul 2016 a fost rambursată taxă pe valoarea adăugată în sumă de 768.133.990 lei. 
 Din totalul sumei de TVA rambursate, 293.768.682 (38%) reprezintă sume compensate cu alte 
datorii la bugetul general consolidat, restul de 474.365.308 lei (62%) reprezentând TVA restituită efectiv 
către contribuabili. 
 Situaţia rambursărilor şi compensărilor de TVA în anul 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului 2015 este prezentată în tabelul de mai jos: 

                                                                                                                                                       - mii lei - 

Nr. 
Crt. 

Judeţul 

Total 
TVA 

rambursată, 
din care: 

Sume 
compen 

sate 

Pondere 
sume 

compen 
sate 
(%) 

 

Sume 
restituite 
efectiv 

 

Pondere 
sume 

restituite 
efectiv 

(%) 

Total 
TVA 

rambursată, 
din care: 

Sume 
compen 

sate 

Pondere 
sume 

compen 
sate 
(%) 

 

Sume 
restituite 
efectiv 

 

Pondere 
sume 

restituite 
efectiv 

(%) 

2016 2015 

1. BRĂILA 67.202 23.699 35 % 43.503 65 % 154.317 66.463 43 % 87.854 57 % 

2. BUZĂU 62.828 27.913 44 % 34.915 56 % 188.304 117.657 62 % 70.647 38 % 

3. CONSTANŢA 134.681 31.586 23 % 103.095 77 % 310.590 67.920 22 % 242.670 78 % 

4. GALAŢI 64.323 19.007 30 % 45.316 70 % 123.003 44.109 36 % 78.894 64 % 

5. TULCEA 51.135 15.668 31 % 35.467 69 % 100.415 39.271 39 % 61.144 61 % 

6. VRANCEA 44.547 19.291 43 % 25.256 57 % 108.291 68.227 63 % 40.064 37 % 

7. Contribuabili 
Mijlocii 

343.418 156.605 46 % 186.813 54 % 0 0 0 % 0 0 % 

TOTAL DGRFP Gala ţi 768.134 293.769 38 % 474.365 62 % 984.920 403.647 41 % 581.273 59 % 

 
b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale  
 
În vederea recuperării arieratelor şi cu scopul de a creşte gradul de colectare a veniturilor bugetare, 

la nivelul DGRFP Galaţi au fost aplicate toate modalităţile de executare silită în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Activitatea de executare silită a constat în: 

� Comunicarea unui număr de 223.524 titluri executorii la persoane juridice şi 180.779 titluri  
executorii la persoane fizice.  

� Încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 1.085,81 mil. lei, din care, pe categorii de 
contribuabili şi măsuri de executare:  
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                                                                                                                                          - mil. lei - 

 Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Total 

Total sume realizate la BGC din executare silită, 
din care: 

86,61 999,20 1.085,81 

- încasări după comunicarea somaţiei 55,07 528,52 583,59 

- încasări din popriri pe conturi bancare 18,43 387,03 405,46 

- încasări popriri înfiinţate pe venituri terţi  5,96 33,67 39,63 

- valorificări din sechestre pe bunuri mobile 0,38 0,46 0,84 

- valorificări din sechestre pe bunuri imobile 0,84 1,00 1,84 

- sume realizate prin plăţi efectuate de debitori 
după instituirea sechestrului, după înfiinţarea 
popririi (plăţi în numerar sau din alt cont care nu 
a fost poprit) 

5,93 48,52 54,45 

Încasările din executare silită au reprezentat 11,63 % din totalul încasărilor realizate la bugetul 
general consolidat.  

� În 2016 au fost organizate 536 licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile 
sechestrate fiind valorificate bunuri mobile în valoare de 0,49 mil. lei şi bunuri imobile în 
valoare de 5,87 mil. lei. 

� Atragerea răspunderii solidare: 428 decizii pentru suma de 813,45 mil lei. 

� Deschiderea procedurii de insolvenţă pentru 868 debitori pentru o valoare a creanţelor de 
1.473,15 mil. lei. 

 
c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili 
 

Pornind de la premisa că o bună informare a contribuabililor va duce la îmbunătăţirea percepţiei faţă 
de instituţie, la creşterea încrederii faţă de aceasta şi, în consecinţă, va conduce la creşterea gradului de 
conformare voluntară, funcţionarii instituţiei au venit în întâmpinarea aşteptărilor contribuabililor prin 
acordarea de servicii complete, moderne, bazate pe proceduri simplificate şi prietenoase.  

Activitatea de îndrumare şi asistenţă contribuabili în domeniul fiscal a avut ca scop sprijinirea 
contribuabililor în vederea înţelegerii obligaţiilor fiscale ce le revin şi de a facilita îndeplinirea acestora.  

Pe scurt activitatea de asistenţă poate fi cuantificată din punct de vedere statistic astfel:   
� Număr adrese soluţionate                                              3.005 
� Număr apeluri telefonice                                             41.566 
� Număr întâlniri de lucru cu contribuabilii                        291 
� Număr articole şi comunicate de presă editate                 582 
� Număr participări la emisiuni radio şi TV                         73   
� Număr materiale informative distribuite / editate            409 

Prin intermediul organelor fiscale teritoriale au fost promovate serviciile on-line oferite 
contribuabililor, plata prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, 
s-au distribuit gratuit materiale informative, formulare, programe de completare a tuturor declaraţiilor 
fiscale reglementate de actele normative în vigoare, precum şi a situaţiilor financiare anuale.  
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Principalele măsuri adoptate pentru îmbunătăţirea activităţii de îndrumare şi asistenţă a 
contribuabililor, cu implicaţii majore asupra creşterii gradului de conformare voluntară la depunerea 
declaraţiilor fiscale şi la plata obligaţiilor fiscale de către contribuabili: 

� creşterea calităţii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
fiscale prin acordarea asistenţei în scris şi asistenţei directe la sediul organelor fiscale; 

� postarea materialelor informative cuprinzând noutăţile legislative de interes în secţiunea „Info 
DGRFP – Comunicate de presă” de pe pagina proprie de internet a instituţiei; 

� publicarea pe pagina de internet a DGRFP Galaţi la sectiunea “Informaţii utile” a unor materiale 
informative de interes general privind aplicarea prevederilor fiscale; 

� întocmirea afişelor de tip „calendare lunare”, „ghiduri fiscale”, „anunţuri” şi postarea acestora la 
panourile special amenajate pentru informarea contribuabililor;   

� mediatizarea permanentă a numerelor de telefon pe care le pot utiliza contribuabilii pentru 
obţinerea de informaţii referitoare la legislaţia fiscală în vigoare; 

� organizarea de întâlniri periodice cu mediul de afaceri pentru dezbaterea anumitor teme de interes 
privind legislaţia fiscală, în parteneriat cu alte instituţii (Instituţia Prefectului, Corpul Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi, Camera de Comerţ şi Industrie) şi alte organizaţii 
profesionale; 

� îndrumarea contribuabililor în vederea înregistrării şi utilizării serviciului „Spaţiul privat vitual”, 
prin intermediul căruia contribuabilii, persoane fizice, se pot informa asupra obligaţiilor fiscale 
neplătite, pot vizualiza deciziile de impunere, pot verifica dacă angajatorul a declarat contribuţiile 
de asigurări sociale şi de asemenea pot depune declaraţiile fiscale şi obţine anumite certificate şi 
adeverinţe; 

� deservirea cu personal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi a 
serviciului Call-Center ANAF cu numărul unic de telefon 031.403.91.60. 

� utilizarea conceptului de ghişeu unic, în vederea unei interacţiuni de tip „front-office” cu 
contribuabilii, la nivelul regiunii Galaţi, fiind în curs de implementare Standardul de oferire a 
serviciilor care va fi maxim o oră de la momentul la care contribuabilul solicită bonul de ordine. 

� organizarea şedinţelor de analiză, ce au vizat  oferirea unei imagini unitare a organului fiscal 
precum şi calitatea serviciilor oferite contribuabilului, au fost găsite soluţii optime în ceea ce 
priveşte rezistenţa la schimbare (dpdv realocarea resurselor materiale şi umane), instruirea 
corespunzătoare a personalului, monitorizarea activităţii din cadrul ghişeului unic prin rotaţie de 
către personalul de conducere, monitorizarea implementării Standardului de o oră (cu ajutorul 
sistemelor automate de gestionare a cozilor precum şi prin aplicaţia realizată în regie proprie, la 
nivelul DGRFP Galaţi - Gestiune flux contribuabili "faţă în faţă”). 
 

d) Activitatea de inspecţie fiscală  
 

Obiectivele principale ale Activităţii de inspecţie fiscală au fost concretizate în realizarea 
sarcinilor potrivit competenţelor atribuite de lege în domeniul inspecţiei fiscale, prevenirii şi combaterii 
evaziunii fiscale, a strategiei de acţiune a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul DGRFP Galaţi şi-a desfăşurat activitatea în baza 
Programului de activitate transmis lunar / trimestrial / anual de către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală, conform OPANAF nr. 2225 / 2007 privind 
aprobarea programelor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie fiscală. 

Programele lunare de activitate transmise de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 
Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală, precum şi tematicile, circularele şi ordinele elaborate şi 
transmise de către direcţiile şi compartimentele specializate din cadrul acesteia, au stat la baza selectării 
contribuabililor a căror activitate se încadrează în factorii de risc şi domeniile cu risc ridicat de evaziune 
fiscală. 
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Realizarea atribuţiilor specifice activităţii de inspecţie fiscală s-a concretizat prin includerea în 
programele proprii de activitate lunare, aprobate de către conducerea ANAF, a următoarelor categorii de 
acţiuni: 
 - identificarea şi selectarea în inspecţie fiscală, cu prioritate, a contribuabililor cu grad de risc 
fiscal ridicat stabilit în baza analizei de risc, conform prevederilor Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 
 - efectuarea de inspecţii fiscale şi instituirea de măsuri asiguratorii în cazul agenţilor economici, la 
care există pericolul înstrăinării, sustragerii, ascunderii sau risipirii bunurilor proprietate a debitorului, 
motiv care ar conduce la îngreunarea procedurii de colectare a creanţelor fiscale; 
 - efectuarea de inspecţii fiscale generale la agenţii economici care au înregistrat, constant, sold 
sumă negativă de TVA şi nu au solicitat rambursarea acestuia; 
 - acţiuni de verificare la operatori economici, în baza informaţiilor furnizate de către 
Compartimentul Judeţean de Informaţii Fiscale din cadrul AJFP-urilor, cu privire la contribuabilii care 
realizează tranzacţii intracomunitare şi nu respectă prevederile legale referitoare la înregistrare, declarare 
şi raportare (transmiterea / primirea de formulare SCAC de către Compartimentul Judeţean de Informaţii 
Fiscale, în relaţie cu statele membre UE), precum şi la cei pentru care există neconcordanţe (informaţii 
transmise sau solicitate de la acelaşi compartiment, prin aplicaţia VIES) referitoare la livrările / achiziţiile 
intracomunitare, realizate de operatori cu sediul social declarat în aria noastră de competenţă (formular 
cod 390), respectiv, referitoare la declaraţia informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate 
pe teritoriul României (formular cod 394) 
 - efectuarea de controale complexe pe baza unor circulare, adrese şi tematici elaborate de direcţiile 
şi compartimentele specializate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 - efectuarea de inspecţii fiscale la mari contribuabili administrați de DGAMC neverificaţi în 
perioada de prescripţie, pentru care DGCIF a dispus delegare de competenţă; 

- efectuarea de inspecţii fiscale la contribuabili mijlocii (administraţi de DGRFP Bucureşti – 
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii) neverificaţi în perioada de prescripţie, pentru care 
DGCIF a dispus delegare de competenţă, în baza Notei nr. A_VCN 801 / 04.08.2016; 

- efectuarea de inspecţii fiscale la contribuabili persoane fizice administrate de DGRFP București 
pentru care DGCIF a dispus delegare de competenţă, în baza Notei nr. A_VCN 801 / 04.08.2016. 
 În perioada ianuarie - decembrie 2016, a fost inițiat un număr de 24 de acțiuni de inspecție fiscală 
urmare a analizelor efectuate privind riscul fiscal asociat prețurilor de transfer în cadrul cărora s-a solicitat 
Dosarul prețurilor de transfer.  

Având în vedere cele consemnate mai sus, rezultatele înregistrate urmare acţiunilor de inspecţie 
fiscală întreprinse la persoanele juridice, în perioada ianuarie – decembrie 2016, se prezintă astfel: 

    

 Venituri 2016 – mii lei - 

Total sume (brute) stabilite suplimentar 1.105.462 

Diferenţe de impozite, taxe si contribuţii 
1.100.163 

Amenzi contravenţionale 2.287 

Confiscări 3.012 
 

Structura de inspecție fiscală persoane fizice a înregistrat în perioada analizată următoarele 
realizări:                                                                                                                         

                                                             Venituri 2016 – mii lei -  

Total sume (brute)stabilite suplimentar, din care: 50.550 

- Diferenţe de impozite, taxe si contribuţii 
49.775 

- Amenzi contravenţionale 519 

- Confiscări 256 
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În anul 2016 s-au efectuat 4.587 acţiuni la operatori economici persoane juridice (inspecţii fiscale 
partiale, generale şi controale inopinate, încrucişate, cercetări la faţa locului), din care 2.384 inspecții 
fiscale parțiale / generale, iar la persoane fizice s-au efectuat 1.741 acțiuni din care 602 inspecții fiscale 
parțiale / generale. 

Referitor la activitatea de combatere a evaziunii fiscale pe parcursul anului 2016, au fost transmise 
organelor în drept 311 sesizări penale aferente persoanelor juridice și 36 sesizări penale aferente 
persoanelor fizice, în vederea stabilirii existenței / inexistenței elementelor constitutive ale infracțiunilor 
prevăzute de Legea nr. 241 / 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, pentru un prejudiciu 
estimat în sumă de 687.133 mii lei pentru persoane juridice, respectiv 15.556 mii lei pentru persoane 
fizice. 

În perioada analizată s-au aplicat 1.004 amenzi contravenţionale operatorilor economici persoane 
juridice în sumă de 2.286 mii lei și un număr de 367 amenzi aplicate persoanelor fizice în cuantum de 519 
mii lei, pentru încălcarea prevederilor legale.  

Pentru evitarea înstrăinării bunurilor din patrimoniul contribuabililor verificați sau a 
disponibilităţilor băneşti ale acestora, s-a emis un număr de 188 decizii de instituire a măsurilor 
asiguratorii în valoare de 313.219 mii lei persoanelor juridice și un număr 67 decizii cu o valoare de 
24.627 mii lei persoanelor fizice. 

Urmare inspecţiilor fiscale efectuate în cursul anului 2016 la persoane juridice s-a  diminuat 
pierderea fiscală declarată cu suma de 234.303 mii lei. 
 Din numărul total de inspecții fiscale inițiate urmare analizei riscului fiscal asociat prețurilor de 
transfer în cadrul cărora s-a solicitat Dosarul prețurilor de transfer au fost finalizate 24 de acțiuni, urmare 
cărora s-au stabilit sume suplimentare în sumă de 14.684 mii lei (impozit pe profit și accesorii) și s-a 
diminuat pierderea fiscală cu suma de 64.893 mii lei. 

În acţiunile întreprinse de activitatea de inspecţie pe parcursul anului 2016, organele de 
specialitate din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală au constatat nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul fiscal, în principal la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniile: Cultivarea 
cerealelor plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, Activități auxiliare 
pentru producția vegetală, Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, Lucrări de construcții a clădirilor 
rezidențiale și nerezidențiale, Lucrări de instalații electrice, Comerț cu ridicata a materialului lemnos și al 
materialelor de construcții și echipament sanitar, Transporturi rutiere de mărfuri, Activități de protecție și 
gardă, etc. 

 

Structura de inspecţie economico - financiară 
 

Serviciul de inspecţie economico-financiară din cadrul DGRFP Galați şi-a desfăşurat activitatea în 
anul 2016 cu un număr mediu de 41 salariaţi. 

În baza programului de activitate pe anul 2016 şi a aprobărilor prealabile acordate în  conformitate 
cu prevederile OMFP nr. 13 / 2014, serviciul de inspecţie economico-financiară a efectuat în perioada 
01.01 – 31.12.2016, 394 acţiuni de control la un număr de 223 entităţi, în urma cărora au fost întocmite 
740 acte, din care: 

- 362 acte de control conform prevederilor art 19 lit. a) din HG nr. 101/2012 (181 Rapoarte de 
inspecţie economico – financiară, 181 Note unilaterale); 

- 163 acte de control anexă la Raportul de inspecţie economico-financiară conform prevederilor 
art.19 lit. b) din HG nr. 101 / 2012 ( 163 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor); 

-  32 acte de control întocmite urmare inspecţiilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 22 
din OG nr. 119 / 1999 (32 procese verbale de inspecţie), 

- 2 procese verbale de sesizare penală conform prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 101 / 2012, 
- 181 dispoziţii obligatorii. 
 

Acţiunile desfăşurate au avut următoarele obiective de control: 
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I. Acţiuni de inspecţie economico-financiară 

În urma acţiunilor de control au fost întocmite 135 acte, din care: 
- 42 Rapoarte de inspecţie economico – financiară, 
-   2 Note unilaterale,  
-   2 procese verbale de sesizare, 
- 47 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 
- 42 dispoziţii obligatorii. 

II. Alte acţiuni de inspecţie economico – financiară (inspecţie economico – financiară 
parţială) / acţiuni de control la operatorii economici în baza prevederilor art. 6, lit. g) din OUG nr. 
94 / 2011. 

În urma acţiunilor de control au fost întocmite 181 acte, din care: 
- 57 Rapoarte de inspecţie economico – financiară, 
- 11 Note unilaterale,  
- 56 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 
- 57 dispoziţii obligatorii. 

III. Controlul sumelor acordate de la bugetul general consolidat 

În urma acţiunilor de control au fost întocmite 8 acte, din care: 
- 1 Raport de inspecţie economico – financiară, 
- 6 Note unilaterale,  
- 1 dispoziţie obligatorie. 

IV. Ac ţiuni de inspecţie în baza prevederilor OG nr. 119 / 1999 (la instituţii publice) 

În urma acţiunilor de control au fost întocmite 226 acte, din care: 
- 62 Rapoarte de inspecţie economico – financiară, 
- 11 Note unilaterale,  
- 32 procese verbale de inspecţie, 
- 59 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 
- 62 dispoziţii obligatorii. 
 

V. Verificarea şi, după caz, avizarea sumelor alocate de la bugetul general consolidat 
 

În urma acţiunilor de control au fost întocmite 190 acte, din care: 
-   19 Rapoarte de inspecţie economico – financiară, 
- 151 Note unilaterale,  
-     1 proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 
-   19 dispoziţii obligatorii. 

  

 Urmare acţiunilor de control au fost constatate diferenţe de natură bugetară, diferenţe de natură 
financiară, diferenţe faţă de evidenţa patrimoniului public deţinută de Ministerul Finanţelor Publice în 
sumă totală de 4.579.386.195 lei. 

Au fost aplicate 285 sancţiuni contravenţionale principale, la un număr de 128 entităţi, din care: 
- un număr de 195 amenzi contravenţionale, la un număr de 102 entități, în valoare de 356.600 lei; 
- un număr de 90 avertismente, la un număr de 72 entităţi, din care 90 scrise şi 0 verbale.  

  

  În timpul controalelor a  fost încasată suma de 124.300 lei (amenzile fiind transmise spre 
înregistrare, urmărire şi încasare sau executare, după caz, la organele fiscale competente). 
  

 Urmare controalelor: 
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- au fost transmise organelor de cercetare penală un număr de 3 sesizări pentru care au fost estimate 
prejudicii în sumă totală de 4.604.301 lei. 

- au fost dispuse un număr de 730 măsuri, din care 148 operative şi 582 ulterioare.  
 

e) Activitatea de soluţionare a contestaţiilor 
 

În anul 2016 la nivelul DGRFP Galaţi - Serviciul Soluţionare Contestaţii au fost înregistrate un număr 
de 764 dosare de contestaţii având ca obiect : 

� contestaţii formulate împotriva Deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale principale 
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale; 

� contestaţii promovate împotriva  Deciziilor referitoare la obligaţii de plată accesorii; 
� contestaţii formulate împotriva Deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu 

pentru autovehicule;  
� contestaţii formulate împotriva Deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu 

legislaţia în materie vamală;  
� contestaţii formulate împotriva  Deciziilor de impunere anuale, a Deciziilor de impunere din oficiu 
şi altor acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere. 

 
       Activitatea de contestaţii DGRFP Galaţi    Dosare       Capete              Sume 
            nr.          de cerere               - lei- 
-    Număr contestaţii în curs de soluţionare    
 la  01.01.2016          211             731  299.427.047 
 - Număr contestaţii  înregistrate 
în anul  2016                                                            764           2.074             280.565.538 
-   Total  contestaţii                                                       975           8.805             579.992.585 
 
  Total contestaţii soluţionate,  din care:           896           2.628             551.548.442 
 
 
Număr contestaţii respinse (capete de cerere)                               1.323             325.608.075 
Număr contestaţii admise (capete de cerere)                       77       2.605.503 
Număr contestaţii desfiinţate (capete de cerere)                227    21.297.584 
Alte soluţii                                        1.001                  202.037.280  
 
-    Număr contestaţii în curs de soluţionare  
la 31.12.2016                              79                177               28.444.143 

 
Capitolul V 

ACTIVITATEA DE TREZORERIE 
 
În cadrul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în anul 2016 s-au efectuat un număr de 

4.245.498 operaţiuni de încasare, din care 1.927.634 operaţiuni în numerar şi 2.317.864 operaţiuni prin 
virament, concretizate valoric în venituri încasate de 23.953 milioane lei, precum şi un  număr de 
2.959.525 operaţiuni de plata, din care 155.967 operaţiuni în numerar şi 2.803.558 operaţiuni prin 
virament, concretizate valoric în plăţi efectuate de 32.249 milioane lei. 

În cursul anului 2016, au fost verificate lunar, din punct de vedere al coerenţei şi al corectitudinii, 
execuţiile bugetare  ale celor 1.745 de instituţii publice din cadrul regiunii, premergător publicării acestora 
pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.transparenta-bugetara.gov.ro, unde se află 
informaţii despre activitatea financiar-bugetară a tuturor instituţiilor publice din ţară. 
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Au fost organizate, în regim periodic la sediile trezoreriilor reşedinţă de judeţ, sesiuni de instruire 
cu reprezentanţi ai tuturor entităţilor publice din raza de arondare, indiferent de subordonare sau de 
modalitatea de finanţare, în vederea utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare 
ForExeBug.  

La mijlocul lunii mai a început operaţiunea de înrolare şi utilizare a sistemului, gradul de 
conformare, pe regiune, fiind de 100% la data de 15 august 2016, dată de la care toate entităţile publice 
din regiunea Galaţi utilizează resursele şi funcţionalităţile sistemului ForExeBug. 
 S-au asigurat şi furnizat, în mod operativ, informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare, pe 
structura clasificaţiei bugetare, necesare în procesul decizional, în principal pentru: 
- derularea procesului de colectare a veniturilor bugetare datorate bugetului general consolidat; 
- urmărirea execuţiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecarui ordonator de credite şi încadrarea acestora 
atât în prevederile bugetare cât şi în creditele bugetare deschise şi repartizate; 
- monitorizarea creditelor deschise şi utilizate de către ordonatorii de credite.  

Începând cu data de 6 iulie 2016 Trezoreria oferă servicii de încasare prin intermediul cardului 
bancar de la persoane fizice. Până la sfârşitul anului s-a înregistrat un număr de 4.922 operaţiuni prin card, 
valoarea totală a acestor operaţiuni fiind de 5,18 mil. lei.  

 

I. INDICATORI NUMERICI 
 

1.Număr contribuabili (persoane fizice şi juridice) la bugetul general consolidat                          1.267.954 
            - persoane juridice                                                                                                                  146.963 
            - persoane fizice                                                                                                                  1.120.991 
2.Număr conturi analitice de venituri bugetare                                                                               4.979.764 
3.Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare, din care:                                                           4.245.498 

-în numerar                                                                          1.927.634 
-prin virament                                                                      2.317.864 

4.Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi 
deschise la Trezoreria Statului                                                                                                             42.837 
5.Număr conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului          

228.744                                                                                                                         
6.Număr operaţiuni de plăţi dispuse din conturi de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la 
Trezoreria Statului, din care:                                                                                                           2.959.525 

-în numerar                                                                             155.967 
-prin virament                                                                      2.803.558 

7.Număr de operatiuni de deschidere / repartizare şi retragere de credite bugetare                           117.975 
 
 
II. INDICATORI VALORICI 
 

1.Total venituri bugetare încasate, din care:                                                                            23.953 mil. lei 
-în numerar                                                                                                            1.494 mil lei 
-prin virament                                                                                                      22.459 mil lei 
 

2.Total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, din care:      32.249 mil. lei 
-în numerar                                                                                                               653 mil lei 
-prin virament                                                                                                      31.596 mil lei 
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Capitolul VI 
ALTE ACTIVITĂŢI 

 
1. Valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat:  

              

Încasările din valorificarea bunurilor confiscate şi intrate în patrimoniul statului reprezintă o altă 
sursă de venituri la bugetul general consolidat chiar dacă într-o măsură mai mică.  

Veniturile obţinute din valorificarea acestor bunuri au fost de  16,18 mil. lei, din care prin vânzare 
directă 13,02 mil. lei. 

 Gradul de valorificare în  anul 2016 (bunuri valorificate / bunuri intrate)*100=90,06%.  

 
2. Activitatea de Tehnologia Informaţiei 

Obiectivul principal al Serviciului Tehnologia Informaţiei este de a asigura implementarea la 
nivelul DGRFP Galaţi a strategiei de informatizare a ANAF şi MFP, pentru întreaga structură 
administrativă şi pentru toate activităţile acesteia. 

Serviciul Tehnologia informaţiei de la DGRFP Galaţi s-a preocupat pe parcursul anului de: 
� întreţinerea cu actualizările la zi a tuturor aplicaţiilor informatice elaborate de DGTI şi  

implementate la nivelul activităţilor din cadrul DGRFP Galaţi, 
� centralizarea şi verificarea coerenţei bazelor de date de la nivel judeţean, pentru diverse raportări 

solicitate de conducerea DGRFP Galaţi şi ANAF, 
� realizarea de aplicaţii informatice solicitate de conducerea DGRFP Galaţi: gestiunea în format 

electronic a parcului auto; gestiunea în format electronic a referatelor de necesitate; evidenţa în 
format electronic a dosarelor gestionate de serviciile Contestaţii, Juridic şi Compartimentul Mass-
Media; evidenţa rapoartelor de evaluare pentru procesele verbale de sechestru; gestiunea în format 
electronic a deciziilor privind mobilitatea personalului emise de Serviciul Resurse Umane, 
evidenţa electronică a fişelor de post şi a atribuţiilor personalului de execuţie şi conducere, 
evidenţa electronică a fluxului de contribuabili pentru unităţile administrative care nu au aparate 
de bonuri, Registratura electronică – tehnologie Java – testare la nivelul DGRFP aparat propriu, 
structura Servicii Interne, 

� s-au administrat staţiile de lucru integrate în domeniul AD.FISC, actualizări programe, devirusări, 
optimizări, 

� s-au administrat reţelele de calculatoare din cadrul DGRFP Galaţi, s-a configurat unitar tehnica de 
calcul şi comunicaţii, s-a realizat integrarea în reţeaua de comunicaţii (date, voce, imagine), 
conform specificaţiilor stabilite de DGTI din cadrul ANAF şi MFP, 

� s-a asigurat întreţinerea sistemului Lotus Notes: clienţi de poşta electronică, administrare spaţiu 
căsuţă de e-mail, arhivări mail-uri la nivel de utilizator, 

� s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de lucru, prin actualizarea şi configurarea software-ului de 
bază (SO, IE, alte drivere şi utilitare) în vederea accesării aplicaţiilor locale, 

� s-a asigurat gestionarea drepturilor de acces a utilizatorilor finali la aplicaţiile portalizate, în 
conformitate cu procedurile interne de lucru privind sistemul de Management al Identităţii, 

� s-a asigurat primul nivel de intervenţie atât în exploatarea echipamentelor de tehnică de calcul şi 
comunicaţii cât şi în exploatarea aplicaţiilor informatice, rezolvându-se toate incidentele semnalate 
de utilizatori precum şi solicitările de informaţii de către servicii, 

� personalul IT a efectuat activităţi de depanare şi remediere a defecţiunilor hardware apărute şi s-a 
implicat direct şi personal în vederea achiziţionării de piese de schimb / consumabile,  asigurând 
astfel utilizatorilor finali continuitate în exploatarea resurselor sistemului informatic, 
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� personalul IT a fost implicat în acordarea de asistenţă tehnică privind prelucrarea, verificarea, 
centralizarea, încărcarea declaraţiilor lunare 112 pentru DGRFP Galaţi, precum şi a declaraţiilor 
rectificative 112 la nivel de regiune, 

� personalul IT a fost implicat în acordarea de asistenţă tehnică privind prelucrarea, verificarea, 
centralizarea, încărcarea declaraţiilor lunare M500 pentru DGRFP Galaţi, precum şi a declaraţiilor 
rectificative M500 la nivel de regiune, 

� personalul IT  de la DGRFP Galaţi a fost direct implicat în prelucrarea, verificarea, centralizarea, 
încărcarea declaraţiilor anuale 205  la nivelul DGRFP Galaţi, 

� personalul IT  de la DGRFP Galaţi a fost direct implicat în prelucrarea, verificarea, depunerea 
declaraţiilor legate de suplimentul de post la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, 

� s-a coordonat activitatea de analiză privind consistenţa datelor (tabele, constrângeri, 
nomenclatoare) în vederea migrării aplicaţiei SIACF (Sistem Integrat de Administrare a 
Creantelor Fiscale) şi corectarea acestor erori,  

� lunar au fost editate situaţii privind încasările din trezorerie la nivelul fiecarei administraţii din 
judeţul Galaţi, pe tipuri de bugete şi pe agenţi economici, 

� lunar se centralizează la nivel de Regiune datele furnizate de aplicaţia Contabilitatea Creanţelor 
Bugetare (CONTABCR) din judeţele coordonate de DGRFP Galaţi şi se prelucrează la acest nivel 
tabela X_TRANSFERURI (transferurile dosarelor fiscale între organe fiscale), 

� s-a finalizat configurarea şi  implementarea Sistemului de Registratură Electronică SIDOC la nivel 
DGRFP Galaţi (registratură, secretariate, până la nivel de şefi de serviciu), 

� s-a acordat asistenţă privind implementarea Sistemului de Registratură Electronică SIDOC la 
nivelul AJFP_urilor, având în vedere că începând cu 04.01.2016, acest sistem funcţionează şi la 
acest nivel, 

� s-a realizat întreţinerea site-ului DGRFP Galaţi, s-au  publicat  acte administrativ fiscale, 
concursuri pe pagina web a DGRFP Galaţi. 

 
3. Activitatea centrului zonal al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă Focşani 

 

În anul  2016, prin intermediul Centrului Zonal Focşani al Şcolii 
de Finanţe Publice şi Vamă care funcţionează în sediul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, au fost organizate un număr de 4 
cursuri la care au participat 131 funcţionari publici din cadrul Direcţiei 
Generale Regionale Antifraudă 2 Constanţa (PT Vrancea, PT Galaţi, PT 
Brăila, PT Buzău, PT Constanţa, DNA – ST Constanţa), Direcţiilor 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, Iaşi, Craiova, Ploieşti, 
Cluj Napoca, Timişoara, Braşov, Bucureşti.   

Cele 4 cursuri organizate au fost organizate după următorul  program:  

� 07-09 martie 2016  - pregătirea personalului din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală –
Direcţia de combatere a fraudelor; 

� 02-03 iunie 2016  - întâlnire de lucru pe tema Formularului 088 „Declaraţie pe propria răspundere 
pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică 
operaţiuni din sfera TVA” şi a aplicaţiei informatice de prelucrare a acestuia. 

� 18-19 octombrie 2016 - cursul cu tema „Dezvoltarea funcţiei de control intern”. 

� 02-04 noiembrie 2016 - curs de pregătire profesională destinat aparatului de inspecţie –economico 
financiară. 
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Instruirile organizate au avut ca domenii de interes: antifraudă, inspecţie fiscală, control intern, 
inspecţie economico –financiară.  
 

Capitolul VII  
 FUNCŢII  SUPORT 

 
1) Audit intern  
 

În cursul anului 2016 la nivelul DGRFP Galaţi au fost realizate un număr de 30 misiuni de audit 
public intern care au presupus abordarea auditului de conformitate / regularitate pentru obiectivele 
stabilite. 
 Structura planului anual întocmit pentru anul 2016 la nivelul DGRFP Galaţi respectă prevederile 
OMFP nr. 1452 / 2014 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea activităţii de audit public intern în 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

Elaborarea planului anual de audit înregistrat sub nr. 693 / 25.11.2015 s-a realizat în baza 
planificării multianuale, a proceselor de reevaluare a riscurilor, coroborat cu numărul de auditori. 

Totodată fundamentarea misiunilor incluse în plan s-a făcut în strânsă corelaţie cu misiunile incluse 
în planul multianual. 

Elaborarea planului de audit pe anul 2016 s-a realizat pe baza Referatului de justificare nr. 695 / 
25.11.2016 prin care s-au fundamentat domeniile şi activităţile auditabile, precum şi obiectivele 
misiunilor de audit public intern în funcţie de punctajul total al riscurilor. 

În planul de audit pe anul 2016, selectarea misiunilor de audit public intern s-a realizat având la 
bază: 

- criteriile de evaluare a riscului asociat diferitelor structuri, procese, activităţi, programe / proiecte 
sau operaţiuni; 

- măsurile cuprinse în rapoartele Curţii de Conturi – în urma cărora s-a realizat misiunea cu tema 
„Monitorizarea activităţii de executare silită şi de stingere a creanţelor fiscale întreprinse de AFP 
Contribuabili mijlocii în cazul ROMNEF SRL Galaţi”, acţiune stabilită ca urmare a măsurilor dispuse de 
Camera de Conturi a judeţului Galaţi prin Decizia nr. 8 / 05.04.2013 - recomandare efectuată pentru 
fiecare an până la recuperarea în totalitate a creanţei; 

- recomandările DAPI – ANAF prin adresa DAPI-MFP nr. 390069 / 10.02.2016 prin care se 
dispune implementarea recomandării de cuprindere în cadrul misiunii de audit public intern privind 
activitatea structurii de ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate a obiectivului privind modul 
de aplicare de către structurile competente a sancţiunilor contravenţionale în domeniul publicităţii 
înşelătoare şi publicităţii comparative;. 
 Totodată  DAPI-ANAF prin Circulara nr. A-DCA 188 / 07.04.2016 a dispus includerea în planul 
de audit public intern pe anul 2016 la nivelul DGRFP a unei misiuni având ca temă „Examinarea 
activităţii privind evidenţa şi colectarea resurselor proprii tradiţionale” la structurile vamale din cadrul / 
subordonate Direcţiei Regionale Vamale şi structurile de executare silită - din cadrul DGRFP Galaţi; iar 
în baza adresei nr. 390084 / 18.02.2016 a solicitat evaluarea modului de desfășurare a procesului de 
executare silită  a fondurilor, respectiv debitele SAPARD. 

- recomandările Curţii de Conturi a României prin Decizia nr. 5 / 26.02.2015 şi Decizia nr. 11 / 
2013 Curţii de Conturi a României, de solicitare a asigurării punerii în aplicare a acţiunii de includere în 
planul de audit public intern la nivel DGRFP a unor misiuni de audit public intern cu termen de realizare 
o dată la 3 ani, având ca domenii auditabile prioritare zonele de înregistrare, colectare, verificare şi 
executare a veniturilor bugetare. 

Urmare a acestor circulare / decizii  au fost incluse în planul de audit public intern pe anul 2016, 
misiuni având ca domenii auditabile cele menţionate mai sus. 
 Pentru fiecare misiune de audit au fost stabilite: 
 - domeniul auditabil, 
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 - denumirea misiunii de audit public intern, 
 - obiectivele acţiunii de auditare care au vizat obiectivul legat de domeniul misiunii de 
auditare,inclusiv  implementarea controlului intern, 
 - tipul misiunii, 
 - perioada de realizare a misiunii de audit public intern (durata acţiunii de auditare), în funcţie de 
complexitatea domeniului auditat maxim 40 de zile lucrătoare, 
 - perioada supusă auditării – de la ultima perioadă luată în auditare şi până la zi, 
 - numele auditorilor interni implicaţi în  misiune, 

- nu au fost utilizate resurse umane externe. 
 La nivelul SAPI – DGRFP Galaţi, Planul de audit pe anul 2016 înregistrat sub nr. 693 / 

25.11.2015,  a suferit următoarele modificări: 
 - actualizare la data de 04.01.2016 pe baza Referatului  nr. 3 / 04.012016,   

- actualizare la data de 14.04.2016 în baza Referatului nr. 281 / 14.04.2016, 
- actualizare la data de 25.10.2016 în baza Referatului nr. 633 / 25.10.2016.  

 Menţionăm faptul că toate referatele de actualizare a planului de audit pe anul 2016 au fost aprobate 
de directorul general la momentul întocmirii lor.  
 Planul de audit public intern pe anul 2016 a fost realizat în proporţie de 100%. Menţionăm faptul 
că în conformitate cu planul de audit actualizat la data de 25.10.2016, au fost cuprinse în plan un număr 
total de 27 misiuni de asigurare. Acestea au fost realizate în totalitate încheindu-se un număr de 22 
rapoarte de audit. 
 Facem precizarea că pentru misiunea cu tema „Examinarea activităţii privind evidenţa şi 
colectarea resurselor proprii tradiţionale” la structurile vamale din cadrul / subordonate Direcţiei 
Regionale Vamale şi structurile de executare silită - din cadrul DGRFP Galaţi realizată în baza Circularei 
DAPI-ANAF nr. A-DCA 188 / 07.04.2016, deşi au fost planificate un număr de 6 misiuni la nivelul celor 
6 judeţe a fost întocmit un singur raport de audit public intern, încheiat la nivelul DGRPF Galaţi, 
înregistrat sub nr. GLR_API 515 / 10.08.2016. 
  În anul 2016 au fost realizate un număr de 3 misiuni ad-hoc astfel: o  misiune cu tema „Examinarea 
activităţii de aplicare a sancţiunilor contravenţionale pentru nedepunerea de către contribuabili a 
declaraţiilor fiscale la SFM Tecuci şi SFO Tg. Bujor, dispusă de Camera de Conturi a Judeţului Galaţi, 
consemnată în Decizia nr. 16 / 10.06.2015 şi 2 misiuni cu tema  „Evaluarea modului de desfăşurare a 
procesului de executare silită în ceea ce priveşte debite SAPARD” la AJFP Buzău şi AJFP Constanţa – 
efectuate în baza adresei nr 390084 / 18.02.2016 de la DAPI - MFP, prin care s-a solicitat evaluarea 
modului de desfășurare a procesului de executare silită  a fondurilor, respectiv debitele SAPARD. 

Pentru anul 2016 au fost formulate un număr total de 309 recomandări. Astfel, din analiza modului 
de implementare a acestora, se constată faptul că gradul de implementare a recomandărilor a fost de 
100%. 

 În anul 2016 a fost întocmit un Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI) în 
cazul misiunii de audit privind „Examinarea activităţii de inspecţie fiscală persoane fizice şi juridice, 
inclusiv examinarea sistemului de control intern / managerial la AJFP Constanţa”, efectuată la nivelul 
AJFP Constanţa - Inspecţie Fiscală, finalizată cu Raport audit nr. GLR_API 718 / 05.12.2016.  

Au fost constatate iregularităţi care au determinat necesitatea întocmirii formularului de constatare 
şi raportare a iregularităţilor nr. 1 / 03.11.2016, cu referire în principal la neaplicarea corespunzătoare a 
prevederilor legale în ceea ce priveşte efectuarea inspecţiilor fiscale, în termenul prevăzut de lege în cazul 
societăţilor aflate în insolvenţă.  

Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor a fost întocmit în trei exemplare şi transmis în 
termen de 3 zile Compartimentului de control şi conducătorului entităţii. 

Constatările şi recomandările formulate în Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor 
au fost cuprinse în Raportul de audit public intern. 

 În anul 2016, Serviciul Audit Public Intern a realizat şi alte acţiuni, astfel: 
 - acţiuni dispuse / delegate de UCAAPI, 
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  - acţiunea privind soluţionarea aspectelor prezentate în adresa nr. 575 / 07.06.2016, înaintată de 
către UCAAPI şi transmisă de acesta spre soluţionare, în baza atribuţiilor delegate, către DGRFP Galaţi 
cu adresa nr. 370.670 / 13.06.2016. În urma realizării acestei acţiuni a fost încheiat Raportul nr. GLR 
_API  506 / 09.08.2016. Menţionăm că în cadrul acestei acţiuni a fost implicat un număr de 2 auditori, 
fondul de timp alocat fiind de 10  zile / auditor. 
  - avizarea şefilor de compartiment din UAT-uri şi entităţi subordonate, respectiv şef compartiment 
audit Primăria Brăila, acţiune unde au fost implicaţi un număr de 3 auditori, fondul de timp alocat fiind de 
3  zile. 
 - alte acţiuni: avizarea unui auditor în cadrul Serviciului audit public intern- acţiune în care au fost 
implicaţi un număr de 3 auditori,  fondul de timp alocat fiind de 3 zile. 
 Menţionăm faptul că auditul nu a fost implicat în derularea activităţilor care intră în sfera auditabilă, 
neexistând niciun fel de element sau ingerinţă asupra caracterului independent al compartimentului de 
audit şi, respectiv, al obiectivităţii auditorilor. 
 În anul 2016 rapoartele de audit întocmite au fost avizate de conducerea instituţiei în forma în care 
au fost înaintate, neexistând solicitări de modificare a acestora. 

Managementul a apreciat recomandările auditorilor ca fiind de natură să aducă plusvaloare 
activităţilor desfăşurate în cadrul DGRFP Galaţi, sprijinind instituţia în atingerea obiectivelor sale 
generale. 
  Prin implementarea recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit intern desfăşurate la 
nivelul tuturor domeniilor de activitate ale DGRFP Galaţi se constată o îmbunătăţire continuă a activităţii 
şi, implicit a activităţii controlului intern. 
 În anul 2016 nu a fost efectuată o misiune distinctă a auditului intern de evaluare a gradului 
implementării sistemului de control managerial în entitate, dar în cadrul fiecărei misiuni de audit, încă din 
denumirea misiunii, deficienţele constatate au  fost analizate în corelaţie cu respectarea cerinţelor 
standardelor de control intern / managerial. 

Astfel, pentru fiecare structură auditată a fost analizat modul de implementare a fiecăruia din cele 
25 de standarde ale controlului intern. 
 Menţionăm ca puncte forte ale funcţiei de audit: 
            Auditul public intern sprijină managementul DGRFP Galaţi în identificarea şi evaluarea riscurilor 
semnificative, astfel încât să poată fi eliminat / asigurat un nivel de rezonabilitate a riscului acceptat de 
organizaţie, contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul public intern 
evaluează în permanenţă eficacitatea şi eficienţa sistemului de control, asigurând perfecţionarea lui 
continuă.  

Auditul public intern ajută structurile auditate să-şi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare 
sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscului, de control şi de conducere a entităţii. 

Constatarea abaterilor, identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate, 
conştientizarea consecinţelor şi formularea de recomandări pertinente şi viabile  au dus la creşterea 
eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate. 

Comunicarea dintre auditori şi personalul auditat precum şi implementarea recomandărilor 
formulate în scopul dezvoltării formelor de control intern manifestate la nivelul activităţilor auditate au 
condus la creşterea gradului de înţelegere a importanţei şi semnificaţiei identificării şi gestionării eficace a 
riscurilor la nivelul fiecărei structuri funcţionale. 
           Auditorul intern, prin rolul său, a transmis managementului să accentueze procesul de prevenire a 
neconformităţilor faţă de soluţionarea acestora după apariţia lor, astfel încât sistemul de control intern / 
managerial să fie conceput şi organizat cu scopul de a exercita un control preventiv, exigent şi continuu al 
tuturor activităţilor. S-a urmărit conştientizarea ca printr-un sistem bun de informare, comunicare şi 
control  să se  poată obţine un grad adecvat de gestionare a riscurilor inerente şi că fără acesta, gestionarea 
riscurilor nu poate fi omogenă iar riscurile majore nu pot fi menţinute la un nivel acceptat de tolerabilitate. 
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2) Activitatea juridic ă: 
 

În faţa instanţelor de judecată interesele DGRFP Galaţi, ale Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală şi ale Ministerului Finanţelor Publice în nume propriu sau ca reprezentat al Statului Român, au 
fost asigurate de consilierii juridici ai instituţiei. Activitatea juridică poate fi sintetizată astfel:  

 

� Număr de dosare pe rolul instanţelor, total 22.837, din care: 
 - contencios administrativ = 3.455 
 - cercetare, urmărire sau judecată în materie penală = 5.285 
 - plângeri contravenţionale = 1.569 
 - insolvenţă = 5.992 
 - alte cauze = 6.536 
 

� Număr cauze - câştigate definitiv şi/sau irevocabil = 4.753 
    -pierdute definitiv şi/sau irevocabil (inclusiv taxa auto) = 1.729 
 

� Sume atrase de către organele fiscale în cadrul procedurilor de insolvenţă, reorganizare judiciară, 
faliment şi lichidări = 214.287.286 lei. 

 
� Număr de prezenţe în faţa organelor de cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată, în 

reprezentarea intereselor ANAF, MFP sau a Statului Român prin MFP = 25.954 
 

3) Buget, contabilitate, financiar 
 

Cod 
indicator 

Denumire indicator Credite 
bugetare 

aprobate  la 
31.12.2016  

Plăţi totale 
efectuate la 
31.12.2016 

% 

50.01 Total buget de stat  258.822.000 254.102.558 98.17% 

51.01 Autorit ăţi publice şi ac ţiuni  externe, din 
care: 

258.288.000 253.653.135 98.20% 

01 Cheltuieli curente, din care: 255.426.000 250.873.057 98.21% 

10 Titlul I – Cheltuieli de personal,din care: 237.052.000 233.148.002 98.35% 

10.01 - cheltuieli  cu salariile 193.982.000 190.312.343 98.10% 

10.03 - contribuţii 43.070.000 42.835.659 99.45% 

20 Titlul II  - bunuri şi servicii 18.374.000 17.725.055 96.46% 
70 Cheltuieli de capital 2.862.000 2.780.077 97.13% 
54.01 Alte serv icii publice generale  534.000 449.423 84.16% 
01 Cheltuieli curente, din care: 534.000 449.423 84.16% 

20 Titlul II  - bunuri şi servicii, din care: 526.000 443.423 84.30% 
20.12 Consultanţă şi expertiză 29.000 23.750 81.89% 

20.30.09  Executarea silită a creanţelor bugetare 497.000 419.673 84.44% 
59 Titlul X Alte cheltuieli, din care: 8.000 6.000 75.00% 
59.17 Despăgubiri civile 8.000 6.000 75.00% 

 
4) Biroul de Control 

 
Principalele activităţi ale Biroului de Control din cadrul DGRFP Galaţi au fost: 
� verificarea activităţii desfăşurate de structurile organizatorice din cadrul Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, precum 
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şi a integrităţii profesionale şi morale. Competenţa materială a Biroului de Control se întinde 
asupra întregii activităţi profesionale a personalului încadrat în cadrul DGRFP Galaţi, respectiv 
2.981 de funcţionari publici, repartizaţi în şase judeţe; 

� verificarea conformităţii comportamentului personalului încadrat în aparatul DGRFP, în raport cu 
principiile morale şi criteriile de imagine a instituţiei statului; 

� propunerea de măsuri de corectare şi / sau sancţionare a disfuncţionalităţilor sesizate ca urmare a 
desfăşurării activităţii specifice; 

� propunerea de măsuri de corectare / eliminare a situaţiilor care pot determina nereguli similare 
celor constatate în urma acţiunilor de control intern efectuate; 

� propunerea de măsuri de atragere a răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, 
după caz, în cazurile în care se constată săvârşirea de către personalul controlat, a unor fapte care, 
potrivit legii, se sancţionează disciplinar, contravenţional, civil sau penal. 
În cursul anului 2016, în cadrul Biroului de control au fost încheiate un număr de 60 acte de 

control, din care: 
� 22 rapoarte de control intern, din care 7 rapoarte au fost întocmite pentru soluţionarea petiţiilor, 
� 11 note de control intern, 
� 3 note de clasare a petiţiei, 
� 23 note de soluţionare a petiţiei, 
� 1 (una) notă de soluţionare a unei neregularităţi semnalate de un funcţionar public. 

Prin cele 60 acte de control intern  au fost propuse şi aprobate 179 măsuri, din care: 
� 4 măsuri privind sesizarea structurilor competente, 
� 43 măsuri corective, 
� 33 măsuri de prevenire, 
� 10 măsuri privind sesizarea Comisiei de disciplină (pentru un funcţionar public de conducere şi 

pentru 9 funcţionari publici de execuţie), 
� 89 alte măsuri. 
 
5) Activitatea de comunicare şi relaţii publice 
 

Activitatea de comunicare desfăşurată la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Galaţi a urmărit informarea corectă şi rapidă a opiniei publice, diseminarea informaţiilor cu caracter fiscal 
în rândul contribuabililor, persoane fizice şi juridice, şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei atât în plan local 
cât şi central. În acest sens, mass-media a reprezentat un partener important şi în anul 2016.  

Asigurarea transparenţei instituţionale prin oferirea de informaţii prompte şi de calitate, atât printr-
o bună colaborare cu mijloacele de informare în masă, dar şi prin actualizarea continuă a site-ului 
instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost ţintele activităţii de comunicare de la nivelul 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi.  

Furnizarea informaţiilor de interes public s-a făcut din oficiu prin transmiterea comunicatelor şi 
informărilor de presă sau la solicitarea jurnaliştilor şi prin afişarea pe site-ul instituţiei. Astfel, pe 
parcursul anului 2016, de la nivelul Compartimentului Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media au fost 
transmise un număr de 223 comunicate de presă către mass-media regională.  

Activitatea de relaţionare cu reprezentanţii presei la nivelul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Galaţi şi al structurilor subordonate cu atribuţii de comunicare, s-a concretizat după 
cum urmează: 

� apariţia a 2.404 articole în presa scrisă regională, majoritatea fiind cu caracter  de informare a 
contribuabililor cu privire la noutăţile fiscale apărute; 

� transmiterea unui număr de 243 ştiri la posturile locale regionale de radio şi a 34 reportaje şi 
ştiri la televiziunile din cele şase judeţe arondate DGRFP Galaţi; 
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� prezentarea activităţii instituţiei în cadrul a 31 de talk show-uri audio şi video, precum şi cu 
ocazia prezenţei reprezentanţilor DGRFP Galaţi în cadrul a 226 de conferinţe de presă şi 
întâlniri cu contribuabilii organizate la nivel local şi regional. 

Totodată au fost înregistrate şi rezolvate în termenul legal, conform prevederilor OG nr. 27 / 2002, 
sau se află în curs de soluţionare un număr de 1.109 petiţii primite din partea cetăţenilor sau a 
organizaţiilor legal constituite, dar şi un număr de 92 solicitări de informaţii de interes public formulate în 
baza Legii nr. 544 / 2001.  
 

Capitolul VIII  
 RELAŢII INSTITUŢIONALE 

 
Relaţii cu casele de asigurări sociale pe linia: 

� colectării resurselor financiare destinate acţiunilor de asigurări sociale de stat şi repartizării acestora 
pe destinaţii, 

� transmiterii lunare a “Execuţiilor de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj şi a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”. 

Relaţii cu Consiliul Judeţean şi Primării  pe linia: 
� acordării asistenţei tehnice şi coordonării activităţii de elaborare a bugetelor locale pentru  unităţile 

administrativ teritoriale, 
� repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe unităţi administrativ teritoriale,  
� repartizării sumelor defalcate din impozitul pe venit,  
� încasării impozitului pe venitul agricol în baza protocoalelor încheiate cu unităţile administrativ 

teritoriale.  
Relaţii cu Institu ţia Prefectului: 

a) Relaţii de colaborare 
� transmiterea execuţiei bugetului general consolidat, 
� transmiterea repartizării sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru 

bugetele locale, pentru anul 2015, 
� informări periodice asupra activităţii desfaşurate, 
� încasare taxe consulare prin ghiseul unic de la Serviciul paşapoarte. 

b) Participare la Colegiul Prefectural prin prezentarea 
� informării cu privire la modul de realizare de către unităţile administrativ teritoriale în anul 2015, a 

veniturilor proprii, 
� propunerilor şi măsurilor de îmbunătăţire a gradului de colectare la bugetul local a veniturilor proprii, 

de către unităţile administrativ teritoriale. 
c) Participare la Comisia de Dialog Social în vederea  

� asigurării unor relaţii de parteneriat social – administraţie, patronat, sindicate – care să permită o 
informare reciprocă şi permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al 
administraţiei sau al partenerilor sociali, 

� consultării partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative cu caracter economico social. 
Relaţii cu Poliţia şi Jandarmeria pe linia: 

� îmbunătăţirii serviciilor publice, 
� derulării de acţiuni comune sau prin preluarea în vederea controlului fiscal şi dimensionării 

prejudiciului produs bugetului general consolidat a unor acţiuni în curs de instrumentare la nivelul 
acestei instituţii. 

Relaţii cu alte Instituţii : Direcţia Judeţeană de Statistică, Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, Oficiul Naţional de Combatere a Spălării Banilor, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, structurile teritoriale ale Ministerului Justiţiei, etc. 
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Capitolul IX 
 COOPERARE CU ADMINISTRAŢII FISCALE DIN ALTE STATE 

  

 În ceea ce priveşte gestionarea activităţii de cooperare administrativă a schimbului internaţional de 
informaţii între ANAF şi administraţiile fiscale ale statelor membre UE privind prevenirea şi combaterea 
fraudei intracomunitare, precum şi asigurarea unui control îmbunătăţit al încasărilor din TVA în cursul 
anului 2016: 

� s-au transmis un număr de 145 solicitări de informaţii tip SCAC, SCAC spontan şi Antifraudă, 
către statele membre UE, în scopul verificării realităţii tranzacţilor intracomunitare realizate de 
către operatorii economici administraţi de către AJFP-urile coordonate de DGRFP Galaţi cu alţi 
operatori din statele membre UE, 

� s-au primit şi au fost transmise răspunsurile la un un număr de 30 solicitări de informaţii tip 
SCAC, SCAC spontan şi Antifraudă din statele membre UE, în scopul verificării realităţii 
tranzacţiilor intracomunitare realizate de către operatorii economici din statele membre UE cu 
operatorii administraţi de către A.J.F.P.-urile coordonate de de DGRFP Galaţi, 

� au fost soluţionate un număr de 492 solicitări de verificare a valabilităţii codurilor de înregistrare 
în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale operatorilor economici înregistrati în scopuri de 
TVA în celelalte state membre, solicitări primite de la agenţii economici şi de la structurile de 
inspecţie fiscală, informaţii care au fost utilizate în scopul combaterii fraudei intracomunitare pe 
linia TVA, 

� au fost transmise un număr de 2.289 răspunsuri la solicitările de informaţii primite de la structurile 
de inspecţie fiscală prin interogarea bazei de date constituită în conformitate cu dispozitiile art.17 
din Regulamentul UE nr. 904 / 2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă şi 
combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adaugată, informaţii primite prin sistemul VIES 
referitoare la livrările intracomunitare declarate de către toţi contribuabilii din toate statele 
membre către operatorii verificaţi, 

� s-au transmis, lunar, structurilor de inspecţie fiscală, rapoarte privind neconcordanţele rezultate din 
informaţiile obţinute din baza de date VIES, respectiv din "diferenţe livrări VIES – achiziţii DRT", 
"lista achiziţii pentru care se datoreaza TVA în RO", "livrări / achiziţii româneşti suspecte", etc., 
informaţii ce au fost utilizate pentru selectarea operatorilor economici în scopul declanşării 
analizei de risc. În funcţie de rezultatul analizei şi urmare coroborării cu alţi factori de risc sau 
indicatori, agenţii economici au fost analizaţi, respectiv selectaţi pentru a fi incluşi în programele 
de control ale structurii de inspecţie fiscală. 
 

II. În ceea ce priveşte gestionarea activităţii de cooperare administrativă şi a schimbului 
internaţional de informaţii în domeniul impozitelor directe, între ANAF şi administraţiile fiscale din 
statele membre UE şi alte state cu care România are încheiate convenţii pentru evitarea dublei impuneri, în 
scopul valorificarii datelor obţinute, în cursul anului 2016, la nivelul DGRFP Galaţi: 

� s-au primit, din alte state, un număr de 5 solicitări de informaţii la cerere sau spontane pe linia 
impozitelor directe, pentru care s-au transmis răspunsuri (feed-back) privind operaţiuni sau documente 
care sunt utilizate pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei internaţionale în domeniul fiscal, respectiv 
pentru stabilirea sau recuperarea taxelor sau impozitelor directe;   

� s-au primit de la autorităţile fiscale din alte state, conform acordurilor privind schimbul automat şi 
spontan de informaţii, date şi informaţii privind persoane fizice rezidente care au câştigat o serie de 
categorii de venituri  în străinătate (venituri din economii, dividende, venituri din muncă, pensii, alte 
venituri, etc). Structurile de informaţii regionale şi judeţene, în urma analizei, au transmis informaţiile 
beneficiarilor şi anume structurilor de administrare fiscală în vederea valorificării, respectiv pentru 
verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative / de plată / şi / sau recuperarea eventualelor creanţe fiscale, 
după caz, de către persoanele vizate prin schimbul de informaţii cu alte state  în ceea ce priveşte impozitul 
pe venit; 
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Având în vedere intrarea în funcţiune a aplicaţiei informatice AEOI –Schimb automat de 
informaţii care vizează următoarele categorii de venituri:  

1. venituri din muncă ( income from employment- IE); 
2. indemnizaţii de conducere (director fees- DF); 
3. asigurări de viaţă ( life insurence products-LIP); 
4. pensii ( pensions- PEN); 
5. dreptul de proprietate şi venituri din proprietăţi imobiliare (owenwrship of and     
income from Immovable Property-IP),  

au fost primite informaţii  pentru persoanele fizice rezidente care au obţinut venituri din străinătate în 
anul 2015, date şi informaţii care au fost transmise  beneficiarilor şi anume structurilor de administrare 
fiscală în vederea valorificării. 
 

Capitolul X 
PROGRESE PROCEDURALE PRIVIND 

ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FISCALA –BUNE PRACTICI 
  

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a avut ca preocupare permanentă 
dezvoltarea unui parteneriat între administraţia fiscală şi contribuabil, aplicarea unui tratament fiscal 
echitabil şi nediscriminatoriu care să stea la baza unei abordări fiscale eficiente. 

 Printre practicile dezvoltate la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în 
cursul anului 2016 putem menţiona:  

� Modernizarea spaţiului de primire a contribuabililor prin implementarea conceptului de ghişeu 
unic, în vederea unei interacţiuni de tip „front-office” cu contribuabilii. 

� Implementarea sistemului electronic de gestionare a fluxurilor de contribuabili la nivelul 
municipiilor Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Tecuci, Râmnicu Sărat, Mangalia, 
Medgidia, Eforie sistem ce eliberează contribuabililor bonuri de 
ordine prin tehnica touch-screen şi permite realizarea unei atmosfere de lucru ordonate, degajate, 
confidenţiale şi fără aglomeraţie. 

� În cazul unităţilor fiscale / puncte de lucru pentru care nu s-au achiziţionat sisteme de gestionare a 
cozilor, pentru a se putea analiza activitatea desfăşurată şi pentru a se obţine date statistice 
relevante, s-a realizat în regie proprie, la nivelul DGRFP Galaţi, aplicaţia - Gestiune flux 
contribuabili "faţă în faţă” care să permită funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi ce 
implică interacţiunea "faţă în faţă”, să introducă aceste date la momentul interacţiunii, ca ulterior 
să poată fi prelucrate în scopuri statistice, în structura solicitată prin Circulara ANAF nr. A-VAD 
353 / 13.07.2016. 

� Monitorizarea implementării Standardului de o oră, cu ajutorul sistemelor automate de gestionarea 
cozilor, precum şi prin aplicaţia realizată în regie proprie, la nivelul DGRFP Galaţi - Gestiune flux 
contribuabili "faţă în faţă”, 

� Monitorizarea activităţii din cadrul ghişeului unic prin rotaţie, de către personalul de conducere  al 
structurilor care desfăşoară activităţi  cu publicul, 

� Publicarea de materiale informative în cadrul secţiunii speciale pe pagina de internet a instituţiei 
cu denumirea “Info DGRFP – Comunicate de presă” astfel încât contribuabilii să aibă acces în 
permanenţă la ultimele informaţii în materie de fiscalitate (legislaţie, termene de plată, depunere 
declaraţii, etc.); 

� Publicarea pe pagina de internet a DGRFP Galaţi la secţiunea “Informaţii utile” a unor materiale 
informative de interes general privind aplicarea prevederilor fiscale, 
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� Crearea unui secţiuni speciale pe pagina de internet a instituţiei cu denumirea “Informaţii privind 
utilizarea serviciului Spaţiul Virtual Privat”, astfel încât contribuabilii, persoane fizice, se pot 
informa asupra obligaţiilor fiscale neplătite, pot vizualiza deciziile de impunere, pot verifica dacă 
angajatorul a declarat contribuţiile de asigurări sociale şi de asemenea pot depune declaraţiile 
fiscale şi obţine anumite certificate şi adeverinţe, 

� Promovarea metodei on-line de depunere a declaraţiilor fiscale, prin utilizarea portalului e-
guvernare, prin utilizarea serviciului „Spaţiul privat vitual” precum şi utilizarea serviciului “Acces 
controlat la dosarul contribuabilului”, 

� Promovarea metodei de achitare a obligaţiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la 
unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, aflate atât la nivelul municipiilor, cât şi la nivelul 
oraşelor din regiunea fiscală Galaţi. 

 

 
B. ACTIVITATEA VAMAL Ă 

 
 
Direcţia Regională Vamală Galaţi este subordonată Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Galaţi 

şi metodologic Direcţiei Generale a Vămilor Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca organ de 
specialitate al  administraţiei publice centrale, fără personalitate juridică, fără buget şi patrimoniu propriu, 
în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Ca structură teritorială a autorităţii vamale Direcţia Regională Vamală Galaţi are în subordine 15  
Birouri Vamale în judeţele: Constanţa, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea, Tulcea. Dintre acestea 13 sunt 
birouri vamale de frontieră şi douǎ sunt birouri vamale de interior.  

 

MANAGEMENT PE BAZ Ă DE OBIECTIVE DE PERFORMAN ŢĂ 
 

A. Misiunea DRV Galaţi    
 

Misiunea este, în principal, de impulsionare a colectării veniturilor statului în judeţele arondate 
Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, combatere a evaziunii fiscale, concomitent cu creşterea graduală a 
funcţiei preventive a controlului fiscal-bugetar, pentru asigurarea unui mediu de afaceri sănǎtos şi 
fluidizarea traficului de mărfuri prin îmbunătătirea procedurilor aplicate. 

 

B. Obiectivele DRV Galaţi 

Având în vedere Strategia de administrare fiscală 2013-2017 şi obiectivele strategice ANAF 
(Combaterea fermă a evaziunii fiscale; Îmbunătăţirea conformării voluntare; Creşterea eficienţei 
colectării) şi după formularea de ipoteze / premise acceptate prin consens, conform Standardului 5 –
OSGG nr. 400 / 2015) s-au identificat un număr de 8 Obiective Specifice, derivate la nivelul DRV Galaţi 
şi al structurilor funcţionale subordonate în vederea ducerii la îndeplinire a Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern / managerial al ANAF pentru perioada 21.10.2015-31.12.2016. 

 

C. ANALIZA ÎNCAS ĂRILOR LA BUGETUL DE STAT AFERENTE ANULUI  2016 ÎN 
RAPORT CU PROGRAMUL DE ÎNCASARI     

                                                                                                                                    -lei- 
   IANUARIE - DECEMBRIE 
  PROGRAM ÎNCASARI % 

DGRFP Galaţi 3.609.940.000 3.639.463.201 100,82 
Brăila 63.950.000 60.158.405 94,07 
Buzău 40.880.000 40.104.100 98,10 
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Constanţa 1.889.144.000 1.940.431.567 102,71 
Constanţa Sud 1.459.872.000 1.424.120.323 97,55 
Mangalia 5.204.000 4.916.317 94,47 
Mihail Kogalniceanu 0 663.726 0,00 
Galaţi 83.429.000 89.440.219 107,21 
Zona Liberă Galaţi 32.881.000 40.932.223 124,49 
Oancea 0 2.709 0,00 
Giurgiuleşti 0 67.000 0,00 
Activitate proprie 0 -457.604 0,00 
Vrancea 30.450.000 34.749.116 114,12 
Tulcea 4.130.000 4.215.122 102,06 
Sulina 0 119.978 0,00 

 

D. INDICATORII DE PERFORMAN ȚǍ  ŞI INDICATORII DE EVAZIUNE realizaţi la nivelul 
DRV Galaţi şi al birourilor vamale subordonate 

 

Indicatori conform fi șelor 
metodologice 

UM 2015 2016 Dinamica 
2016/2015*100 

2016 si 2015-F2b - Gradul de 
realizare a programului orientativ de 
încasări 

% 98.59 100.82 102.26 

2015-F22 - Sume suplimentare 
rezultate din activitatea de 
reverificare a declaraţiilor vamale 
acceptate în procedura simplificată şi 
pe culoarul verde de vămuire;  
2015-F25 – Eficienţa activităţii de 
control ulterior al operaţiunilor 
vamale   
2016- F 20 -   Eficiența activitǎții de 
reverificare a declarațiilor vamale 
acceptate în procedura simplificatǎ și 
pe culoarul verde de vǎmuire 
2016- F 23  - Eficiența activitǎții de 
control ulterior al operațiunilor 
vamale 

lei/lucrător 
vamal 

(674197.33 + 
192574.18 =) 

866771.51 

419092.39 
+108198.8= 
527291.19 

60.83 

2015-F21 - Sume suplimentare 
stabilite în urma finalizării acţiunilor 
de control vamal ulterior 
2016 - F 19 -   Sume suplimentare 
stabilite în urma finalizǎrii acțiunilor 
de control vamal ulterior 

lei/acțiune 
de control 

13614.83 
(total anual 

lei/total anual 
actiuni) 

15849.2 116.41 

2015-F23a - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul: droguri, 
plante, substanţe şi preparate 
stupefiante şi psihotrope; 

cazuri 2 2 100.00 



Raport de performanţă pe anul 2016 - DGRFP Galaţi  

 36

2016- F 21a - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: - droguri, plante, 
substanţe şi preparate stupefiante şi 
psihotrope 
2015-F23b - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul: precursori 
2016- F 21b -   Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: - precursori 

cazuri 1 0 0.00 

2015-F23c - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul steroizi-
anabolizanti; 
2016- F 21c -   Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: - steroizi-anabolizanţi 

cazuri 2 5 250.00 

2015-F23d - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul: produse cu 
regim special; 
2016- F 21d -   Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: - produse strategice 

cazuri 1 1 100.00 

2015-F23e - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul specii sălbatice 
de floră şi faună 
2016- F 21e -  Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: - specii sǎlbatice de 
florǎ și faunǎ 

cazuri 0 0 0.00 

2015-F23f - Rezultatul acşiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul bunuri 
culturale mobile 
2016- F 21f -  Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: - bunuri culturale 
mobile 

cazuri 0 0 0.00 

2015-F23g - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 

cazuri 
neconforme 

5 9 180.00 
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nefiscal din domeniul mărfuri cu risc 
pentru sănătatea şi siguranţa 
consumatorului; 
2016- F 21g - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: - mǎrfuri cu risc 
pentru sǎnǎtatea și siguranța 
consumatorului 
2015-F23h - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul sume 
nedeclarate egale sau peste 
echivalentul a 10.000 euro la intrare / 
ieşire UE 
2016-F 21h -  Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal: -  sume nedeclarate 
egale sau peste echivalentul a 10.000 
euro la intrare / ieșire UE 

cazuri 1 0 0.00 

2015-F23i - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul mărfuri 
contrafacute 
2016- F 21i - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal mǎrfuri contrafǎcute 

Nr ARB-uri 
dovedite 

180  244 135.56 

2015-F23j - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul metale 
preţioase, aliaje ale acestora şi pietre 
preţioase; 
2016- F 21j -  Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal metale prețioase, 
aliaje ale acestora și pietre prețioase 

cazuri 1 0 0.00 

2015-F23k - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul arme, muniţii; 
2016- F 21k - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal arme, muniții 

cazuri 3 4 133.33 

2015-F23l - Rezultatul acţiunilor de 
supraveghere şi control vamal 
nefiscal din domeniul alte bunuri 

cazuri 2 1 50.00 
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prohibite / restricţionate; 
F 21l - Rezultatul acţiunilor din 
domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal alte bunuri prohibite / 
restricţionate / de contrabandă 
2015- 0 
2016- F 21m - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul aplicǎrii legii pe linia 
activitǎții de supraveghere și control 
vamal nefiscal încǎlcare a 
regimurilor de sancțiuni 
internaționale 

 - 3 300.00 

2015- F24a - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul confiscării de alcool 
2016- F 22a  -   Rezultatul acţiunilor 
din domeniul confiscării de alcool 

hectolitri 
alcool pur 

0,91 12.45 1368.13 

2015- F24b - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul confiscării de tutun 
vrac 
2016- F 22b  -  Rezultatul acţiunilor 
din domeniul confiscării de tutun 
vrac 

tone tutun 0 0.8 80.00 

2015- F24c - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul confiscării de ţigarete 
2016- F 22c  -   Rezultatul acţiunilor 
din domeniul confiscării de ţigarete 

țigarete 53733680 958876 1.78 

2015- F24d - Rezultatul acţiunilor 
din domeniul produse energetice 
2016- F 22d -   Rezultatul acţiunilor 
din domeniul produse energetice 

tone produs 4.22 0.52 12.32 

2015=0 
2016- F 25  -   Utilizarea sistemelor 
mobile pentru controlul vamal 
nedistructiv al mijloacelor de 
transport și containerelor (tip 
ROBOSCAN MIS) cu radiații 
ionizante cu raze Gamma 

nr. controale 
efectuate / 
nr. intrǎri în 
țarǎ a mijl. 
de transport 
marfǎ 

Nu 0.01 1.00 

2015=0 
2016- F 26  -   Utilizarea instalațiilor 
radiologice pentru controlul vamal al 
bunurilor tip RAPISCAN, Vidisco 
FoxRallye, Vidisco Blaze,  Itemiser 
s.a. ( cu excepția ROBOSCAN MIS) 

nr. controale 
efectuate la 
intrare și 
ieșire / nr. 
intrǎri și 
ieșiri 

Nu  6.42 642.00 
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Indicatori de evaziune UM 2015 

 
2016 

Dinamica 
2016/2015*100 

F1: Număr inspecții / controale 
(nr. Total controale) 

numǎr 14.553 17.497 
120.23 

F2: Obligații fiscale suplimentare 
stabilite (valoare) 

lei 74.280.348 50.515.170,02 
68.01 

F3-A: Amenzi aplicate (număr) numǎr 617 715 115.88 
F3-B: Amenzi aplicate (valoare) lei 2.971.200 3.599.080 121.13 
F4-A: Amenzi încasate (număr) numǎr 402 341 84.83 
F4-B: Amenzi încasate (valoare) lei 1.561.726 1.490.241,45 95.42 
F5: Valoare estimată a 
confiscărilor de bunuri și 
numerar, cu excepția confiscărilor 
de țigarete (valoare) 

lei 33.948.235 54.162.528 159.54 

F6-A: Țigarete confiscate (număr 
ţigarete) 

numǎr 
ţigarete 

53.692.701 954.644 
1.78 

F6-B: Țigarete confiscate 
(valoare) 

lei 42.081.962 238.714 
0.57 

F7: Număr suspendări de 
activitate (număr) 

numǎr 39 25 
64.10 

F8-A- Măsuri asiguratorii (număr 
decizii) 

numǎr 0 2 
200.00 

F8-B Măsuri asiguratorii       
(valoarea deciziilor) lei 0 0 

0.00 
F9-A: Prejudiciul stabilit aferent 
sesizărilor penale (număr sesizări) 

numǎr  19 20 
105.26 

F9-B: Prejudiciul stabilit aferent 
sesizărilor penale (valoarea) lei 3.790.128 13.670 

0.36 
 

E. SITUAŢIA REALIZ ĂRILOR ŞI ACTIVITATEA DRV Gala ţi 
 

1. APLICARE SANCŢIUNI (Amenzi şi bunuri confiscate / reţinute) 
 

În tabelul de mai jos este redată situaţia defalcată pe birouri vamale, în ceea ce priveşte numărul 
amenzilor aplicate, valoarea acestora, valoarea bunurilor confiscate conform datelor din raportările lunare 
pe baza cărora s-a monitorizat activitatea şi s-au făcut recomandări privind acţiuni viitoare. 

 

DRV 
BV 

Număr 
PVC 

întocmite 

Total valoare amenzi 
aplicate 

Total valoare bunuri reţinute 
în vederea confiscării, 

inclusiv sume confiscate 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

DRV Galaţi- aparat propriu 31 55 682 000 672 500 822 542 1 610 922 
Brăila 46 8 69 000 17 000 6 080 0 
Buzău 13 6 23 000 7 500 0 0 
Constanţa 32 54 50 500 171 000 354 125 5 577 910 
Constanţa Sud 337 277 1 281 500 1 024 000 55 340 120* 146 867 336* 
Galaţi 32 15 164 800 74 000 13 188 35 214 
Giurgiuleşti 158 146 722 500 685 000 274 221 327 861 
Mangalia 12 0 60 000 0 2 452 0 
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Mihail Kogălniceanu 0 0 0 0 0 0 
Oancea 129 97 311 500 213 000 74 806 285 510 
Sulina 0 2 0 11 000 0 8 100 
Tulcea 10 11 46 500 18 200 8 100 0 
Vrancea 27 3 164 500 4 500 65 949 0 
Zona Liberă Brăila 0 0 0 0 0 0 
Zona Liberă Galaţi 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 827 674 3 575 800 2 897 700 56 961 583 154 712 853 
 

*Referitor la bunurile reţinute de BV Constanţa Sud, valoarea este compusă din: 
- În anul 2016 - bunuri confiscate conform HG nr. 707 / 2006: 2.765.634 lei şi bunuri reţinute în baza 
Legii nr. 344 / 2005 în valoare estimată de 11.957.264 euro. 

- În anul 2015 - bunuri confiscate conform HG nr. 707 / 2006: 1.816.824 lei şi bunuri reţinute în baza 
Legii nr. 344 / 2005 în valoare estimată de 28.492.912 euro. 

Birourile vamale din cadrul DRV Galaţi  au confiscat  în anul 2016 un număr de 23 autoturisme 
(BV Galaţi-Giurgiule şti – 21 autoturisme)  implicate în contrabanda de ţigarete. 

Pentru anul 2016 se observă creşterea numărului de procese verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor ( 22%) precum şi a sumelor constatate din amenzi (23%).   În ceea ce priveşte bunurile 
reţinute  în vederea confiscării, cea mai importantă pondere o are BV Constanţa Sud – 95%, din care peste 
90% sunt reţineri în baza Legii nr. 344 /2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.   

În conformitate cu Planul operaţional nr. 25312 / BEC / 18.08.2016 pentru prevenirea şi 
combaterea contrabandei cu ţigarete la frontierele României cu Republica Moldova şi Ucraina, înregistrat 
la DRV Galaţi sub nr. 11073 / 29.08.2016, în luna septembrie 2016 în raza de competenţă a DRV Galaţi 
au fost iniţiate 295 de controale inopinate. Obiectivul controalelor a vizat prevenirea şi combaterea 
contrabandei cu produse din tutun prelucrat în vederea protejării intereselor economice naţionale şi 
comunitare şi combaterea traficului ilicit de droguri şi produse cu regim special.  

 

2. ACTIVITATEA DE CONTROL VAMAL ULTERIOR 
 

Tabelul de mai jos include sumele constatate suplimentar prin decizii de regularizare a situaţiei 
emise ca urmare a activităţii de control ulterior  la nivelul DRV Galaţi, în anul 2016 comparativ cu anul 
2015.      

    

DRV Galaţi / Birouri 
vamale 

Numărul  de acte de control - 
DRS 

Sume constatate suplimentar 
(diferenţe de drepturi vamale şi 
alte impozite şi taxe, inclusiv 

accesoriile aferente)   
2016 2015 2016 2015 

DRV Galaţi   60 42 977 417 2 394 168 
Brăila 79 130 697 733 7 652 051 
Buzău 19 11 16 090 153 977 
Constanţa 665 1008 39 924 405 51 010 680 
Constanţa Sud 280 276 4 259 236 7 597 316 
Galaţi 321 401 621 893 1 676 419 
Zona Liberă Galaţi 6 6 116 650 67 609 
Tulcea 13 13 71 652 44 240 
Vrancea 22 22 212 389 251 905 
TOTAL 1465 1909 46 897 465 70 848 365 



Raport de performanţă pe anul 2016 - DGRFP Galaţi  

 41

 

Se observă o diminuare a sumelor constatate din activitatea de control ulterior cu 33%. La BV 
Brăila aproximativ 94% din suma constatată în anul 2015 provine din calcul prejudicii de drepturi vamale 
aferente introducerilor ilegale de ţigarete, dar  în anul 2016 la nivelul întregii regiuni a avut loc o scădere 
a numărului de astfel de  cazuri şi, implicit a sumelor datorate. Astfel, la BV Constanţa a scăzut numărul 
deciziilor de regularizare pentru calcul prejudicii ţigarete de la 522 la 260, respectiv la 50%, determinând 
şi diminuarea sumelor atrase suplimentar. 

Diferenţele de sume constatate în anul 2016 faţă de 2015 sunt şi ca urmare a unor situaţii speciale 
apărute în  2015, când BVF Constanţa Sud a emis două decizii de regularizare pentru sume relativ mari 
(peste 2 milioane lei fiecare),  pentru încadrare eronată ulei de palmier importat şi pentru sustragere de 
sub supraveghere vamală a unei cantităţi importante de ţigarete. Tot în anul 2015, BV Constanţa a 
întocmit  DRS-uri pentru încasare TVA pentru operațiuni de admitere temporară în sumă totală de 
19.825.554 lei. 

     3. ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL VAMAL NEFISCAL 
 

Biroul Supraveghere Control Vamal Nefiscal a desfăşurat următoarele activităţi: 

 1. Gestionare date / informaţii specifice sau de interes public; Consultare baze de date; Emitere 
produse de analiză de risc; Propunere măsuri de supraveghere şi control vamal; Asigurarea fluxului 
informaţional între DGV şi birourile vamale subordonate, 
 

 2. Activităţi de colaborare / cooperare interinstituţională la nivel naţional şi internaţional cu 
diverşi parteneri, 
  

 3. Acţiuni operaţionale; participări la JCO, 
 
 4. Reprezentarea DRV Galaţi la reuniuni / grupuri de lucru / seminarii / programe, 
 
 5. Activităţi de îndrumare / pregătire profesională / instruire, 
 
 6. Acţiuni de supraveghere şi control în colaborare cu echipele mobile / BSCVF, 
 
 7. Alte activităţi curente în domeniile de responsabilitate ale serviciului. 
  
 
 La nivelul birourilor vamale subordonate 

 Referitor la Situaţia numărului de controale şi a constatărilor –2016 / 2015 – (pe baza 
datelor introduse în Rapoartele de tură şi secţiunile de Constatări ale aplicaţiei ADIS, aplicaţia COPIS, 
indicatorii de performanţă din Datawarehouse şi evidenţele operative deţinute) s-a observat o creştere 
a eficienţei controalelor la BVF Brăila şi BVF Mangalia.  

 În cazul indicatorului ce vizează eficienţa controalelor bazate pe analiza de risc, s-a 
observat o creştere la BVF Brăila, BVF Constanţa Sud, BVF Galaţi-Giurgiule şti, BVF Mihail 
Kogălniceanu şi BVF Mangalia ( datorată ţigaretelor predate de poliţia de frontieră). 
  La BVF Brăila, Buzău, Constanţa Sud, BVF Giurgiuleşti, BVF M. Kogălniceanu şi BVF 
Mangalia a crescut  rata de succes a controalelor efectuate pe baza AR proprie comparativ cu cea 
aferentă controalelor făcute la solicitarea altor instituţii.   

 Rezultatul analizelor efectuate este influenţat în mod direct de calitatea datelor introduse în 
rapoartele de tură din ADIS , calitate care poate şi ar trebui îmbunătăţită. 

  Constatări nefiscale: 
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- BVF Oancea:  
07.01.2015 – arme / muniţii: trei cartuşe de vânătoare cu alice şi a unui cartuş de vânătoare cu glonţ tip 

brenike, 
27.09.2016 – substanţe anabolizante: 120 de tablete STROMBAFORT,  
09.10.2016 – substanţe anabolizante -1000 de tab.OXAVER, 1000 de tablete de STANOVER şi 10 
fiole de TESTOSTERON P. 
- BVF Galaţi-Giurgiule şti :  
22.02.2016 – droguri: 150 de comprimate cu substanţe active din categoria drogurilor de risc.  
28.07.2016 – substanţe anabolizante: CLENBUTEROL – 360 BUC. (6 cutii X 60 comprimate);  

Flacoane GHRP 2 conţinând substanţa activă GHRP 2 de 5 mg. - praf alb – 2 buc.    
Flacoane HGH 176-191 conţinând substanţa activă HGH 176-191 de 2 mg. - praf alb – 
2 buc.    Flacoane CJC-1295 conţinând substanţa activă CJC 1295 - praf de culoare albă 
– 3 buc.    Flacon IP AMORELIN – praf alb – 1 buc.  Flacoane MELANOTAN II – praf 
alb – 2 buc. Flacoane TB 500 – conţinând substanţa activă TB 500 – praf alb – 2 buc.  

 12.07.2016 – substanţe anabolizante - 200 fiole de SUSTAMED şi 20 de fiole de PARABOLAN.  
- BVF Aeroport Mihail Kog ălniceanu: 
14.08.2016 - mărfuri susceptibile a fi cu dubla utilizare. 
- BVI Vrancea 
poştă - 27.10.2016 - o substanţă cristalizată de culoare maronie cu miros înţepător şi pe care 
destinatarul a declarat-o a fi sare de baie.  
poştă - 21.11.2016 -  1.060 de cutii conţinând 33.500 de comprimate, 2.455 fiole şi 195 de flacoane de 
substanţe presupuse a fi agenţi anabolici steroizi anabolici, alţi agenţi anabolici, hormoni antagonişti şi 
modulatori.  
- BVI Buzău 
poştă - 01.09.2016 – 0,96 g ostarine – drog (psihoactiv nelistat) şi 2,95 g substanţă anabolizantă 

- domeniul DPI –  
Indicator de analiză 2016 
Nr. dosare dpi 258 
Nr. ARB-uri  336 
Nr. ARB-uri dovedite 244 
Grad confirmare contrafacere 72,6% 
Nr. unit ăţi produse reţinute 1.877.052 
Valoare produse reţinute (euro) 12.505.117 

Dintre reţinerile efectuate la BVF Constanţa Sud în 2016, amintim : 
- La data de 16.01.2016, la BVF Constanţa Sud s-a reţinut o cantitate de 2.880 perechi 

încălţăminte tip sport pentru copii, inscripţionat GUCCI, în valoare de cca  172.800 euro (produse 
originale) şi pentru care titularul dpi a confirmat că sunt contrafăcute; 

- La data de 19.08.2016 , la BVF Constanţa Sud s-au reţinut cu ARB nr. 0136051 o cantitate de 
2152 perechi încălţăminte pentru femei, suspectate că ar aduce atingere dpi deţinute de CHRISTIAN 
LOUBOUTIN, în valoare de cca 645.600 euro (produsul original) şi pentru care titularul dpi a 
confirmat că sunt contrafăcute; 

- 2 cazuri cu marfă reţinută în 07.07.2016 şi 14.07.2016 - piese de schimb auto inscripţionate 
HYUNDAI şi KIA – pentru care, în urma opoziţiei destinatarilor, titularii dpi  au formulat plângere 
penală şi acţiune civilă; din documentele prezentate de titularii dpi a reieşit că mărfurile fac obiectul 
unor importuri paralele şi care sunt, de fapt, situaţii excluse de sub incidenţa Legii 344 / 2005 şi a 
Regulamentului UE 608 / 2013; fiind vorba şi de lucrare penală instrumentată de Garda de Coastă, 
mărfurile au fost predate ca şi mijloace de probă. 
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- La data de 14.11.2016, la BVF Constanţa Sud s-a reţinut o cantitate de 26.252 seturi jucării 
din plastic susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de LEGO AS şi 
LEGO JURIS AS, în valoare de cca  393.780 euro (produse originale) şi pentru care titularul dpi a 
confirmat că sunt contrafăcute; 

- La data de 22.12.2016, la BVF Constanţa Sud s-a reţinut o cantitate de 100.800 buc. postere 
din plastic pentru perete, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală deţinute 
de Disney Enterprises Inc, în valoare de cca  201.600 euro (produse originale).  

 
4. ACTIVITATEA  SERVICIULUI REGLEMENT ĂRI VAMALE  

 
Activitatea desfăşurată de Serviciul Reglementări Vamale din cadrul Direcţiei Regionale Vamale 

Galaţi se desfăşoară pe trei paliere principale: regimuri vamale, nomenclatură vamală şi origine şi 
domeniul tranzit vamal. 

Din analiza-diagnostic efectuată cu ocazia autoevaluării anuale a stadiului de implementare a 
standardelor de control intern / managerial la nivelul Serviciului Reglementări Vamale  din cadrul 
Direcţiei Regionale Vamale Galaţi cu privire la activitatea desfăşurată  în anul 2016, se constată 
următoarele aspecte: 

În anul 2016 au fost repartizate spre soluţionare Serviciului Reglementări Vamale un număr de 
2120  lucrări.   Enumerăm principalele tipuri de activităţi specifice SRV :   

Nr.crt. Denumire activitate 2015 2016 Indicator dinamic 

1 Aprobări / modificări autorizaţii de 
regimuri vamale speciale, depozite 165 276 167% 

2 Autorizare societăţi comerciale de a 
utiliza carnete TIR 15 11 73% 

3 Stabilire valoare în vamă 990 dosare 
penale 

709 dosare 
penale 72% 

4 Efectuare controale ulterioare 
(număr dovezi de origine) 146 121 83% 

5 Emitere aprobări scutiri de la 
garantarea drepturilor de import 

44 24 55% 

6 Autorizaţii de exportatori autorizaţi 1 1 100% 

7 Întocmire raportări trimestriale / 
semestriale ( tranzite, export, analize 
de laborator) 

207 209 101% 

8 Petiţii 12 12 100% 
 

Operaţiunile vamale derulate de către societăţile autorizate pentru utilizarea procedurii de înscriere 
în evidenţe sunt supuse controlului ulterior de către birourile vamale de control, cel puţin o dată pe 
trimestru, efectuându-se, cu această ocazie şi controlul garanţiei, operaţiunile de verificare fiind 
monitorizate de  personalul  specializat din cadrul Serviciului Reglementări Vamale . 

  Se observă o creştere a numărului de autorizaţii pentru regimuri speciale şi autorizaţii de 
depozitare emise în procedură normală în anul 2016  faţă de 2015  cu  67%. 

  Această creştere se datorează noilor reglementări vamale: Codul vamal al Uniunii adoptat prin 
Regulamentul nr. 952 / 2013 (CVU), Regulamentul de delegare nr. 2446 din 2015  (CVU-DA), 
Regulamentul de implementare nr. 2447 din 2015 (CVU-IA), Regulamentul delegat nr. 341 din 2016, 
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care au intrat în  vigoare de la 01.05.2016 şi care au determinat agenţii economici să se reautorizeze 
datorită modificărilor legislative. 

Referitor la numărul de solicitări de calcule prejudicii pentru dosarele penale, emise de organele 
de cercetare penală, la care personalul din cadrul Serviciului Reglementări Vamale şi-a adus aportul 
tehnic de specialitate prin calculul valorii în vamă, se constată o scădere a acestora de la 990 la 709 
dosare, respectiv cu  28%, ceea ce presupune în primul rând o creştere a eficienţei activităţii de 
supraveghere vamală.  

În anul 2016 s-au efectuat 121 de controale ulterioare origine (număr dovezi de origine) faţă de 
146 emise în aceeaşi perioadă a anului trecut. Remarcăm o scădere a acestora cu 17%, datorată 
familiarizării mediului de afaceri cu acest tip de documente, ceea ce a  redus riscul asociat identificat de 
autoritatea vamală  conducând astfel la o eficientizare a tranzacţiilor internaţionale.     

 Monitorizarea tranzitelor emise şi / sau recepţionate de către birourile vamale din cadrul Direcţiei 
Regionale Vamale Galaţi este deosebit de laborioasă.  La nivelul anului 2016 au fost emise un număr de 
41.846 de tranzite, faţă de 40.680 în anul 2015, constatându-se o creştere cu 3%. 

   Scăderea numărului de autorizări societăţi comerciale de a utiliza carnete TIR cu 27% faţă de 
anul 2015 are drept cauză principală folosirea tranzitelor T1, a căror garantare este asigurată de cei 50 de 
principali obligaţi care funcţionează pe raza Direcţiei Regionale Vamale Galaţi. Acest aspect se 
evidenţiază în creşterea operaţiunilor vamale de tranzit, pe care le-am analizat  în alineatul de mai sus. 

    La sfârşitul anului 2016 mai figurau în evidenţe ca fiind neînchise în termen 2 operaţiuni.             
La nivelul anului 2016 au fost depuse 58.078 operaţiuni vamale de export, faţă de 51.748 în anul 2015. 
Creşterea cu 12% a operaţiunilor de export reflectă dezvoltarea economică a regiunii de sud-est, în anul 
2016.  Toate operaţiunile de export pe anul 2016 au fost încheiate în termen. 

 
5. EVALUARE ŞI ANALIZĂ PRIVIND REAUTORIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI 

care comercializează  în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol 
lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibil şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi 

de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi / sau tutun prelucrat 

În anul 2016, la nivelul DRV Galaţi, situaţia centralizatoare a operatorilor economici cu 
reatestarea operatorilor economici din raza de competenţă, care deţin atestate valide de comercializare în 
sistem angro / en detail produse energetice conform OPANAF nr. 1849 / 2016:  

 

Birou vamal 

Nr. total 
op.ec. 

cu 
atestate 
valabile 

la 
24.06.20

16 

Nr. total 
op.ec. care 

deţineau 
atestate 

valabile la 
24.06.2016 si 

au fost 
inregistra ţi 

până la 
10.01.2017 

Nr. total op.ec. care de ţineau 
atestate valabile la 

24.06.2016, au depus cereri şi 
nu au fost înregistra ţi pân ă la 

10.01.2017 

Nr. total op.ec. care de ţineau 
atestate valabile la 24.06.2016 şi 
care nu au depus cereri pân ă la 

10.01.2017 (motive) 

În curs de 
înregistrare Respingeri  

Func ţionali Inactivi  / 
radia ţi / 

faliment /   
insolven ţă, 

etc. 

Verifica ţi Neverifi 
caţi 

Brăila 48 23 2 0 0 15 8 
Buzău 82 80 0 0 0 2 0 
Constanţa 253 196 0 2 54 0 1 
Galaţi 141 69 32 0 30 0 10 
Tulcea 74 62 0 0 0 11 1 
Vrancea 70 50 14 0 0 0 6 
Total 668 480 48 2 84 28 26 
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Situaţie centralizatoare a operatorilor economici cu reatestarea operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercealizare angro de băuturi alcoolice şi / sau tutun prelucrat 
conform OPANAF nr. 1850 / 2016: 

Birou vamal 

Nr. total 
op.ec. cu 
atestate 
valabile 

la 
24.06.20

16 

Nr. total op.ec. 
care deţineau 

atestate 
valabile la 

24.06.2016 şi 
au fost 

înregistraţi 
până la 

10.01.2017 

Nr. total op.ec. care deţineau 
atestate valabile la 24.06.2016, au 

depus cereri şi nu au fost 
înregistraţi până la 10.01.2017 

Nr. total op.ec. care deţineau atestate 
valabile la 24.06.2016 şi care nu au 

depus cereri până la 10.01.2017 
(motive) 

În curs de 
înregistrare 

Respingeri  

Funcţionali Inactivi / 
radiaţi / 

faliment /  
insolvenţă, 

etc. 

Verifi 
caţi 

Neverifi 
caţi 

Brăila 87 7 1 0 0 40 39 
Buzău 65 27 0 0  37 1 
Constanţa 130 45 2 2 54 0 27 

Galaţi 62 15 15 0 11 9 12 

Tulcea 27 16 0 0 0 2 9 
Vrancea 151 47 5 0 0 0 99 
Total 522 157 23 2 65 88 187 

 
Astfel, la nivelul DRV Galaţi, din datele existente, rezultă o conformare mai bună pe segmentul 

comercianţilor de produse energetice, în sensul că în prezent, din 668 de operatori cu atestate valide aflate 
în evidenţele birourilor vamale au fost depuse cereri de preschimbare a atestatelor pentru un număr de 530 
operatori şi, ţinând seama şi de operatorii care nu mai pot depune cereri (26), rezultă un procent de 
conformare de 83%. Pe segmentul ce vizează comercializarea în sistem angro de băuturi alcoolice şi tutun 
prelucrat,  procentul este de 71%. 

   

F. PRIORITǍŢI PENTRU ANUL 2017 ÎN VEDEREA ÎMBUN ĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII DIN 
DOMENIUL VAMAL ŞI AL PRODUSELOR ACCIZABILE  

 
� Identificarea, dezvoltarea şi aplicarea celor mai bune practici de lucru şi proceduri administrative, 
� Armonizarea metodelor de lucru care decurg din Codul vamal al Uniunii și alte măsuri legislative 

puse în aplicare de către autoritățile vamale pentru protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene 
(maritimă, fluvială, terestră, aeriană), 

� Consolidarea abilităţilor şi competenţelor lucrătorilor vamali, prin implicarea acestora în procese de 
instruire continuă dar şi prin participarea la cursuri şi sesiuni de instruire organizate la nivel naţional. 
De asemenea, aplicarea de măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de securitate internă şi reducerea 
riscurilor de corupţie, 

� În domeniul produselor accizabile, o mai bună planificare a controalelor în funcţie de analiza 
riscurilor prin constituirea unei baze de date la nivel regional cu operatorii economici care au făcut 
obiectul verificărilor, tematica, numărul şi data actului de control şi rezultatul controlului, pentru a ne 
asigura că fiecare operator economic a fost verificat  în ultimii 3 ani,  

� Îndrumarea şi coordonarea birourilor vamale din raza de competenţă în activitatea de control ulterior, 
intocmirea programelor de activitate prin selectarea delaraţiilor vamale pentru control ulterior tinând 
cont de Informaţiile Tarifare Obligatorii,  

� Consultarea bazelor de date în vederea propunerii de profile de risc bazate pe analiza de risc locală şi 
pe informaţiile disponibile la birourile vamale, 

� Îmbunătăţirea cooperării cu mediul de afaceri şi consolidarea conceptului de operator economic 
autorizat, 

� Realizarea de propuneri privind îmbunătăţirea sistemelor informatice în vederea utilizării acestora în 
mod eficient în scopul gestionării riscurilor. 
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Capitolul XI 

ACŢIUNI PROPUSE 
DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALA A FINAN ŢELOR PUBLICE GALA ŢI  PENTRU 

ANUL 2017 
 

Pe parcursul anului 2017 vom acţiona pentru creşterea eficienţei şi calităţii actului fiscal aplicând 
un tratament echitabil, nediscriminatoriu agenţilor economici, promovând un parteneriat real în relaţia 
directă cu contribuabilul, astfel încat să realizăm cu profesionalism misiunea instituţiei noastre, care 
aplică în teritoriu, în mod unitar Strategia şi Programul Guvernului în domeniul finanţelor publice pentru 
înfăptuirea reformei fiscale. 

 
Perfecţionarea activităţii de asistenţă a contribuabililor constituie un obiectiv prioritar, menit să 

asigure preîntâmpinarea dificultăţilor inerente în cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei, să contribuie la 
educarea şi responsabilizarea contribuabililor şi să conducă la creşterea gradului de conformare 
declarativă şi de plată a obligaţiilor fiscale.  

 
Continuarea aplicării sistemului de înlesniri la plata obligaţiilor pentru contribuabilii aflaţi în 

dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, măsură ce vine în sprijinul mediului de 
afaceri şi care are drept scop impulsionarea încasărilor la bugetul general consolidat şi reducerea 
arieratelor bugetare. 

 
Îmbunătăţirea colaborării instituţionale care oferă oportunitatea descoperirii cu celeritate a 

infracţiunilor economice, astfel încât utilizarea informaţiilor din bazele de date proprii şi a celor din 
bazele de date ale altor autorităţi să conducă la prevenirea, identificarea, recuperarea prejudiciilor create 
bugetului general consolidat şi la combaterea evaziunii fiscale. 

Dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial propriu. 

 
                   Director general, 
 
                  Silviu PRIPOAIE     


