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Capitolul I
INFORMAŢII GENERALE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a avut ca obiective prioritare, în cursul
anului 2017, realizarea atât a Strategiei şi Programului Guvernului în domeniul finanţelor publice, cât şi a
Strategiei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2017-2020.
Astfel, misiunea noastră a fost orientată către colectarea şi gestionarea eficientă a impozitelor, a
taxelor şi contribuţiilor sociale şi a altor sume datorate, pentru a asigura resursele necesare finanţării
cheltuielilor publice, şi aplicarea politicilor şi reglementărilor în domeniul fiscal şi vamal.
În acest sens, au fost urmărite creşterea calităţii actului fiscal aplicând un tratament echitabil,
nediscriminatoriu agenţilor economici, promovând un parteneriat real în relaţia directă cu contribuabilii.
Rezultatele înregistrate în cursul anului 2017 s-au datorat eforturilor depuse de către toate
structurile fiscale care şi-au asumat ca obiectiv prioritar eficientizarea activităţii de administrare fiscală.
Astfel, inspectorii fiscali au avut în vedere perfecţionarea activităţii de asistenţă a contribuabililor, luarea
de măsuri proactive menite 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.
Totodată, au fost continuate demersurile de combatere a fenomenului de evaziune fiscală.

Regiunea Sud-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998, acoperind 35.762 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 Măcinului - 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.
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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 FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

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

Datele de contact ale instituţiei:
Telefon centrală: 0236.46.04.86, Fax: 0236.43.24.66
E-mail: registratura.dgrfp.gl@anaf.ro
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Capitolul III
MANAGEMENT PE BAZĂ DE OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

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 Galaţi
Misiunea noastră este aceeaşi ca şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv
colectarea şi gestionarea eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor sume datorate
bugetului general consolidat, combaterea evaziunii fiscale concomitent cu creşterea graduală a funcţiei
preventive a controlului fiscal-bugetar, pentru asigurarea unui mediu de afaceri sănătos.
Îndeplinirea misiunii şi viziunii instituţiei noastre se fundamentează pe următoarele valori:
profesionalism şi integritate, transparenţă în relaţiile cu cetăţenii, respect şi tratament egal pentru toţi
contribuabilii, servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora, şi responsabilizare şi adeziune a tuturor
salariaţilor cu obiectivele stabilite.

C. OBIECTIVELE DGRFP GALAŢI PE ANUL 2017
Obiectivele avute în vedere pe parcursul anului 2017 de către instituţia noastră au fost în
concordanţă cu Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2017 – 2020 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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Capitolul IV
COLECTAREA VENITURILOR BUGETARE
La finele anului 2017, efortul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi de
colectare a veniturilor bugetare s-a concretizat în colectarea unei sume de 9.872,61 mil. lei, înregistrând o
creştere cu 133,69 mil. lei faţă de nivelul programat, cu un grad de realizare în procent de 101,37%.
Rezultatele pozitive au fost influenţate de:
colaborarea dinamică între structura de colectare şi cea de inspecţie fiscală;
creşterea vitezei de reacţie a organelor fiscale în ceea ce priveşte identificarea şi comensurarea
procesului de neconformare;
simplificarea procedurilor de declarare;
implicarea structurilor de asistenţă în vederea informării şi sprijinirii contribuabililor pentru
înţelegerea şi implementarea noutăţilor legislative.
Acordarea serviciilor de asistenţă a pornit de la premisa că o bună informare va duce la
îmbunătăţirea percepţiei faţă de instituţie şi la creşterea încrederii faţă de aceasta.
Aceste axe prioritare ale activităţii fiscale au condus la creşterea gradului de conformare voluntară
de la 78,51% la finele anului 2016 la 80,62% la 31.12.2017.
Întreaga activitate desfăşurată în anul 2017 a fost concentrată pe eficientizarea colectării
veniturilor. Raportat la numărul de personal, veniturile bugetare nete colectate în anul 2017 au fost în
sumă de 4.600.894,46 lei cu 5,71% mai mult faţă de anul precedent.
Veniturile bugetare nete colectate la numărul de contribuabili au fost realizate în procent de
101,27% înregistrând o creştere cu 155,82 lei faţă de nivelul programat şi cu 301,81 lei faţă de anul
precedent.
Eficienţa colectării veniturilor în perioada 2016 - 2017
Total, din care:
lei

Indicator

diferenţe
2017-2016

Realizat 2016

Realizat 2017

%

Venituri bugetare nete colectate la
număr de personal

4.352.498,92

4.600.894,46

248.395,54

105,71

Venituri bugetare nete colectate la
număr de contribuabili

12.163,22

12.465,03

301,81

102,49

Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete comparativ anul 2017 cu anul 2016
- mil. lei Venituri
TOTAL DGRFP
Din care
ANUL 2016 ANUL 2017
2017/2016 contribuabili
mijlocii 2017
%
TOTAL BGC, administrat de
9.335,33
9.872,61
105,76
2.648,46
ANAF
Buget de stat ( exclusiv încasări în
4.752,59
4.691,61
98,72
1.409,03
vamă), din care:
Impozit pe profit
824,68
639,21
77,51
299,66
Impozit pe venit
1.984,77
2.084,08
105,00
466,31
TVA ( exclusiv încasări pentru
1.373,70
1.423,39
103,62
553,11
importurile de bunuri )
7

Accize ( exclusiv încasări în vamă )
Rest venituri ( exclusiv încasări în
vamă)
Bugetul Fondului Naţional Unic de
Asigurări de Sănătate
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul asigurărilor pentru şomaj

26,76
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25,77
96,30
22,15

542,68

519,16

95,67

67,80

1.523,01

1.658,82

108,92

363,91

2.938,52
121,21

3.385,94
136,24

115,23
112,40

837,84
37,68

Structura bugetului de stat pe surse de venit
în anul 2017
rest venituri
519,16 mil. lei ;
11,07%
accize 25,77 mil.
lei; 0,55%

impozit pe profit
639,21 mil. lei;
13,62%

impozit pe profit
impozit pe venit
TVA

TVA 1.423,39
mil. lei; 30,34%

impozit pe venit
2.084,08 mil. lei;
44,42%

accize
rest. venituri

După cum se poate observa, contribuţia cea mai importantă la formarea veniturilor bugetului de
stat o reprezintă impozitul pe venit cu o pondere de 44,42%, urmat de TVA (30,34%) şi impozit pe profit
(13,62%).
Dacă analizăm încasările realizate în anul 2017 prin prisma îndeplinirii planului transmis de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, situaţia se prezintă astfel:
- mil.leiTotal, din care:
lei

Venituri
plan

Buget de stat
Bugetul asigurărilor sociale de
stat
Bugetul asigurărilor pentru
şomaj
Bugetul Fondului Naţional Unic
de Asigurări de Sănătate
TOTAL

realizat

diferenţe
realizat-plan

%

4.683,67

4.691,61

7,94

100,17

3.281,86

3.385,94

104,08

103,17

134,37

136,24

1,87

101,39

1.639,02

1.658,82

19,80

101,21

9,738,92

9.872,61

133,69

101,37

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.
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Structura încasărilor la bugetul general consolidat în
anul 2017

Buget de stat
1.658,82;
17,77%
4.691,61;
50,26%
136,24;
1,46%

Bugetul asigurărilor
sociale de stat
Bugetul asigurărilor
pentru şomaj

3.385,94;
36,27%

Bugetul fondului naţional
unic de asigurări sociale
de sănătate

Principalii indicatori de performanţă
Nr.
crt.
F1a
F1b
F1c
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

F11
F12

F13
F14

Indicator

Gradul de realizare a programului de încasări venituri
bugetare (valori nete)
Gradul de realizare a programului de încasări venituri
bugetare încasate în vamă
Gradul de realizare a programului de încasări venituri
bugetare (valori nete, inclusiv vamă)
Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele
anului precedent de raportare, pentru persoane juridice
Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele
anului precedent de raportare, pentru persoane fizice
Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale
(valoric), inclusiv plăţi parţiale
Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri
de impozite
Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili
persoane juridice
Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili
persoane fizice
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice
Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte
de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili persoane
juridice
Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte
de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili persoane fizice
Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pentru care s-a
modificat baza de impunere în total impozite, taxe şi
contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice
Rata sumelor admise de instanţă în total sume contestate la
instanţă
Ponderea sumelor pentru care organele de soluţionare a
contestaţiilor au pronunţat soluţii de admitere şi / sau
desfiinţare în totalul sumelor soluţionate pe fond

Program anual
2017
100%

Realizat
31.12.2017
101,37%

100%

100,97%

100%

101,27%

451.431.402 lei

280.400.852 lei

162.130.272 lei

168.173.979 lei

85%

80,62%

97%

96,46%

10

7,68

20

14,92

-

2.859.439 lei

-

619.439 lei
90%

96,02%

95%

104,75%

85%

91,55%

17,52%
12,94%

9

Raport de performanţă 2017 - DGRFP Galaţi
F22

Procent din solicitările în format hârtie, soluţionate în
maximum 25 zile

91,40%

F23

Procent din e-mail-uri, soluţionate în maximum 20 de zile

69,76%

F24

Procent din apelurile telefonice răspunse, preluate în
maximum 6 minute

F37

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

F38

3,95%
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Capitolul V
REZULTATELE OBŢINUTE ÎN ANUL 2017
PE DOMENII DE ACTIVITATE
Dezvoltarea unui sistem de control intern managerial bazat pe autoevaluare, analiză, 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.
Pornind de la aceste principii, fiecare structură a instituţiei a contribuit, în funcţie de specificul
acesteia, la realizarea rezultatelor finale care, pe domenii de activitate 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 2017. Perfecţionarea procedurilor de gestionare a declaraţiilor a dus la înregistrarea unor
rezultate îmbunătăţite în cadrul activităţii de gestiune contribuabili.

-

La data de 31.12.2017 la nivelul DGRFP Galaţi se aflau în administrare 1.073.355 contribuabili,
după cum urmează:
140.550 - persoane juridice,
51.972 - persoane fizice care desfaşoară activităţi economice în mod independent,
15.173 - persoane fizice care exercită profesii libere,
6.331 - întreprinderi familiale,
859.329 - alţi contribuabili.
Structura contribuabililor administrati in anul 2017
51.972
140.550

persoane juridice
15.173

6.331

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

alti contribuabili
859.329

-

-

Număr contribuabili cu obligaţii de declarare la data de 31.12.2017 pentru impozitele prevăzute în
vectorul fiscal:
număr contribuabili plătitori de impozit pe profit
30.360
86.951
număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderi
număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA
40.034
- plătitori înregistraţi în scopuri de TVA lunar
19.617
20.413
- plătitori înregistraţi în scopuri de TVA trimestrial
- plătitori înregistraţi în scopuri de TVA anual
4
număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale
64.280
număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurare pentru accidente
de muncă şi boli profesionale datorate de angajator
63.375
număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări pentru şomaj
63.221
11
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număr contribuabili plătitori de contribuţii ale angajatorilor la fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale
61.022
număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru asigurări de sănătate
67.414
număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
de la persoane juridice sau fizice
63.589
număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile din salarii
şi asimilate salariilor
64.403
număr contribuabili plătitori de taxă pe jocuri de noroc
91
număr contribuabili plătitori de accize
384
număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere
146
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
515
număr contribuabili plătitori de impozit specific
474
Total număr declaraţii gestionate în anul 2017, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite,
taxe şi contribuţii ) – 2.241.463
GRUPA

I.Declaraţii
de impozite,
taxe şi
contribuţii

II.Declaraţii
privind
impozitul pe
venit

COD

DENUMIRE DECLARAŢIE

DEPUSE,
din care:

ONLINE

100

Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

365.569

289.454

101

Declaraţie privind impozitul pe profit

35.011

27.155

102

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

0

0

112

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

764.613

692.068

120

Decont privind accizele

245

191

300

Decont de taxă pe valoarea adăugată

274.401

250.976

301

Decont special de taxă pe valoarea adăugată

3.471

2.415

305

Decont special de taxă pe valoarea adăugată

2.411

0

710

Declaraţie rectificativă

10.071

7.950

200

Declaraţie privind veniturile realizate

105.178

1.457

201

Declaraţie privind veniturile din străinătate

1.219

0

204

Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică

1.685

19
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III.Declaraţii
informative

209

Declaraţie privind veniturile din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

611

0

220

Declaraţie privind venitul estimat

110.168

1.071

221

Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole
impuse pe norme de venit

32.998

32

223

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

973

8

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 Romania

836

25

230

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la
2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi
asimilate salariilor

180.541

4.907

390

VIES Declaţie recapitulativă privind
livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri

64.773

60.391

394

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

262.091

237.525

600

Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public
de pensii

9.670

20

604

Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor
fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru
stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiilor de
asigurări sociale de sănătate

14.928

0

2.241.463

1.575.664

TOTAL declaraţii

Număr formulare 150 prelucrate de organele fiscale în anul 2017, în vederea depunerii
27.712
declaraţiilor online:
Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate:
155.267
Număr decizii de impunere anuală emise în anul 2017,
252.519
din care decizii cu sume de restituit:
163.863
Sume restituite din deciziile de impunere anuală:
3.531.610 lei
Număr de decizii de regularizare sănătate
34.378
Număr certificate de cazier fiscal eliberate
13.135
Număr sancţiuni înscrise în cazierul fiscal
12.420
Număr actualizări fapte înscrise în cazierul fiscal
9.593
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Măsuri sancţionatorii aplicate
Pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale:
- notificări:
84.846
- avertismente:
10.567
- număr amenzi:
6.103
- valoare amenzi:
2.491.185 lei
Contribuabili declaraţi inactivi existenţi la 31.12.2017
din care:
-ca urmare a nedepunerii declaraţiilor
-declaraţi de inspecţia fiscală
-declaraţi de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
-declaraţi conform art. 92, alin. (1), lit. d) – g) din Legea nr. 207 / 2015

38.668
27.570
992
87
10.019.

Pe judeţe, situaţia contribuabililor inactivi se prezintă astfel:

Nr
.
crt
.

Judeţul

Contribuabili
inactivi - total

1

2

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

Inactivi ca
urmare a
nedepunerii
declaraţiilor

Inactivi
declaraţi de
inspecţia
fiscală

Inactivi
declaraţi
de DGAF

Inactivi
declaraţi
conform
art. 92 lit
d) – g)

4

5

6

7

1.

Brăila

3.499

2.537

224

0

738

2.

Buzău

3.826

3.020

43

3

760

3.

Constanţa

21.926

16.327

555

78

4.966

4.

Galaţi

5.566

3.841

107

1

1.617

5.

Tulcea

1.829

950

49

1

829

6.

Vrancea

2.003

888

13

2

1.100

7.

Contribuabili
mijlocii

19

7

1

2

9

38.668

27.570

992

87

10.019

Total DGRFP Galaţi

În domeniul TVA
În anul 2017 au fost depuse un număr de 9.534 deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de
rambursare (DNOR) aferente activităţii desfăşurate de către contribuabilii care au ca perioadă fiscală luna,
trimestrul, semestrul sau anul calendaristic. Suma solicitată spre rambursare, aferentă celor 9.534
deconturi de TVA a fost de 713.679.560 lei.
Pe judeţe, situaţia depunerii deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se
prezintă astfel:
14
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Nr. crt.
1.

Judeţul
Brăila

Nr. DNOR depuse
1.386

Suma negativă de TVA
52.754.539

2.

Buzău

1.147

53.110.482

3.

Constanţa

1.821

128.543.976

4.

Galaţi

1.190

64.536.779

5.

Tulcea

870

49.854.820

6.

Vrancea

1.175

36.384.781

7.

Contribuabili mijlocii

1.945

328.494.183

9.534

713.679.560

TOTAL DGRFP Galaţi

În anul 2017 a fost rambursată taxă pe valoarea adăugată în sumă de 652.958.644 lei.
Din totalul sumei de TVA rambursate, 279.171.793 (43%) reprezintă sume compensate cu alte
datorii la bugetul general consolidat, restul de 373.786.851 lei (57%) reprezentând TVA restituită efectiv
către contribuabili.
Situaţia rambursărilor şi compensărilor de TVA în anul 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:
- mii lei -

Nr.
Crt.

Judeţul

Total
TVA
rambursată,
din care:

Sume
compen
sate

Pondere
sume
compen
sate
(%)

Pondere
Sume
sume
restituite
restituite
efectiv
efectiv
(%)

Total
TVA
rambursată,
din care:

Sume
compen
sate

2017

Pondere
sume
compen
sate
(%)

Sume
restituite
efectiv

Pondere
sume
restituite
efectiv
(%)

2016

1.

Brăila

42.556

17.606

41

24.950

59

67.202

23.699

35

43.503

65

2.

Buzău

44.843

17.221

38

27.622

62

62.828

27.913

44

34.915

56

3.

Constanţa

111.992

27459

25

84.533

75

134.681

31.586

23

103.095

77

4.

Galaţi

44.913

14.399

32

30.514

68

64.323

19.007

30

45.316

70

5.

Tulcea

44.144

14.115

32

30.029

68

51.135

15.668

31

35.467

69

6.

Vrancea

28.967

13.824

48

15.143

52

44.547

19.291

43

25.256

57

7.

Contribuabili
mijlocii

335.544

174.549

52

160.995

48

343.268

142.548

42

200.720

58

TOTAL DGRFP Galaţi

652.959

279.173

43 %

373.786

57 %

767.984

279.712

36 %

488.272

64 %

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 302.150 titluri executorii la persoane juridice şi 172.243 titluri
executorii la persoane fizice;
Încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 977,51 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:

87,86

889,65

977,51

- încasări după comunicarea somaţiei

52,67

356,00

408,67

- încasări din popriri pe conturi bancare

21,10

378,90

400,00

- încasări popriri înfiinţate pe venituri terţi

7,61

71,31

78,92

- valorificări din sechestre pe bunuri mobile

0,03

7,82

7,85

- valorificări din sechestre pe bunuri imobile

0,72

6,80

7,52

- 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)

5,73

68,82

74,55

Încasările din executare silită au reprezentat 9,90 % din totalul încasărilor realizate la bugetul
general consolidat.
În 2017 au fost organizate 439 licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile
sechestrate fiind valorificate bunuri mobile în valoare de 7,85 mil. lei şi bunuri imobile în
valoare de 7,52 mil. lei.
Atragerea răspunderii solidare: 782 decizii pentru suma de 628,89 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 servicii pentru 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
3.460
Număr apeluri telefonice
29.791
Număr întâlniri de lucru cu contribuabilii
302
Număr articole şi comunicate de presă editate
222
Număr participări la emisiuni radio şi TV
45
Număr materiale informative distribuite / editate
945
Prin intermediul organelor fiscale teritoriale au fost promovate serviciile online 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.
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:
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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 duse la îndeplinire potrivit
competenţelor atribuite de lege în domeniul inspecţiei fiscale, în domeniul prevenirii şi combaterii
evaziunii fiscale şi în conformitate cu strategia 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. 3714 / 2016 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.
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:
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identificarea şi selectarea în inspecţie fiscală, cu prioritate, a contribuabililor cu grad de risc fiscal
ridicat stabilit în baza analizei de risc, conform Circularei nr. 132 / 2017 - Procedura privind
efectuarea analizei de risc și selecția contribuabilior pentru inspecţie fiscală;
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 A.J.F.P.-urilor, cu privire la
contribuabilii care realizează tranzacţii intracomunitare şi nu respectă prevederile legale referitoare
la înregistrare, declarare si raportare (transmiterea/primirea de formulare SCAC de către
Compartimentul Judeţean de Informatii Fiscale, în relaţie cu state membre U.E.), 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 administraţi de D.G.A.M.C., neverificaţi în
perioada de prescripţie, pentru care D.G.C.I.F. a dispus delegare de competenţă, în baza Notei nr.
A_RFC 891/ 26.05.2017 aprobată de către Vicepreşedintele A.N.A.F.;
efectuarea de inspecţii fiscale la contribuabili mijlocii (administraţi de D.G.R.F.P. Bucureşti –
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii), neverificaţi în perioada de prescripţie, pentru
care D.G.C.I.F. 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 D.G.R.F.P. București
pentru care D.G.C.I.F. a dispus delegare de competenţă, în baza Notei nr. A_VCN 801/
04.08.2016;
efectuarea de inspecții fiscale pentru DNOR aferente contribuabililor administrați de D.G.R.F.P.
București pentru care D.G.C.I.F. a dispus delegare de competenţă, în baza Notei nr. A_VCN 808/
16.06.2017;
inspecții fiscală ce au avut ca obiect analiza dosarului prețurilor de transfer.
Având în vedere cele menționate, în perioada ianuarie – decembrie 2017 inspecţia fiscală
persoanele juridice au înregistrat următoarele rezultate:
- mii lei 803.047
Total sume (brute) stabilite suplimentar, din care:
799.904
- Diferenţe de impozite, taxe si contribuţii
1.691
1.452

- Amenzi contravenţionale
- Confiscări

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

Total sume (brute) stabilite suplimentar, din care:
- Diferenţe de impozite, taxe si contribuţii
- Amenzi contravenţionale
- Confiscări

mii lei -

44.629
44.247
382
0
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În perioada ianuarie – decembrie 2017 s-au efectuat 3.669 acţiuni de inspecţii fiscale parţiale/
generale şi controale inopinate/încrucişate/cercetări la faţa locului la persoane juridice, din care 2.115
inspecţii fiscale parţiale/generale. La persoane fizice s-au efectuat un numar de 1.509 acțiuni de control
din care 1.055 inspecţii fiscale parţiale/generale.
Referitor la activitatea de combatere a evaziunii fiscale în perioada ianuarie - decembrie 2017, au
fost transmise organelor de cercetare un număr de 263 sesizări penale aferente persoanelor juridice şi 26
sesizări penale aferente persoanelor fizice, în vederea stabilirii existenţei/inexistenţei elementelor
constitutive ale infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, pentru un prejudiciu estimat în sumă de 486.520 mii lei pentru persoane juridice respectiv 8.874
mii lei pentru persoane fizice.
În perioada analizată s-au aplicat 783 amenzi contravenţionale operatorilor economici persoane
juridice în sumă de 1.691 mii lei şi un număr de 272 amenzi aplicate persoanelor fizice în cuantum de 382
mii lei, pentru încălcarea prevederilor legale.
Totodată au fost emise 245 decizii de instituire a măsurilor asiguratorii în valoare de 333.346 mii
lei persoanelor juridice şi un număr 53 de decizii cu o valoare de 12.828 mii lei persoanelor fizice, pentru
evitarea înstrăinării bunurilor din patrimoniul contribuabililor verificaţi sau a disponibilităţilor băneşti ale
acestora.
Urmare inspecţiilor fiscale efectuate în cursul perioadei analizate, la persoane juridice s-a
diminuat pierderea fiscală cu suma de 295.017 mii lei.
Din numărul total de inspecţii fiscale iniţiate urmare analizei riscului fiscal asociat preţurilor de
transfer în cadrul cărora s-a solicitat Dosarul preţurilor de transfer au fost finalizate 16 acţiuni, urmare
cărora s-au stabilit sume suplimentare în sumă de 3.331 mii lei (impozit pe profit şi accesorii) şi s-a
diminuat pierderea fiscală cu suma de 1.900 mii lei.
Principalele domenii de activitate, cu risc fiscal ridicat, identificate în cadrul inspecțiilor fiscale
desfăşurate în perioada ianuarie – decembrie 2017 au fost Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale, Comerţ cu autoturisme, Comerţcu ridicata a cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutun
neprelucrat, Cultivarea cerealelor plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase, Activități auxiliare pentru producţia vegetală, etc.
Structura de inspecţie economico - financiară
În baza programului de activitate pe anul 2017 şi a aprobărilor prealabile acordate, Serviciul de
inspecţie economico-financiară Galaţi a efectuat, în perioada 01.01 – 31.12.2017, 308 acţiuni de control la
un număr de 155 entităţi, în urma cărora au fost întocmite 541 acte.
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 şi alte
diferenţe, în sumă totală de 3.636.854 mii lei.
Au fost aplicate un număr de 73 amenzi contravenţionale, la un număr de 57 entităţi, în valoare de
110.600 lei.
e) Activitatea de soluţionare a contestaţiilor
În anul 2017 la nivelul DGRFP Galaţi – structurile de soluţionare contestaţii au fost înregistrate un
număr de 1.416 dosare de contestaţii având ca obiect:
contestaţii formulate împotriva Deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală;
contestaţii promovate împotriva Deciziilor referitoare la obligaţii de plată accesorii;
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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
- Număr contestaţii în curs de soluţionare
la 01.01.2017
- Număr contestaţii înregistrate
în anul 2017
- Total contestaţii
Total contestaţii soluţionate, din care:

Dosare
nr.

Capete
de cerere

79

177

28.444.143

1.416
1.495

2.269
2.446

180.415.109
208.859.252

1.251

2.058

142.617.235

1.118
84
243
613

75.088.912
2.082.884
9.076.332
56.369.107

388

66.242.017

Număr contestaţii respinse (capete de cerere)
Număr contestaţii admise (capete de cerere)
Număr contestaţii desfiinţate (capete de cerere)
Alte soluţii
- Număr contestaţii în curs de soluţionare
la 31.12.2017

244

Sume
- lei-

1. Indicatorul reprezentând raportul valoric al soluţiilor de admitere şi desfiinţare în totalul soluţiilor
pronunţate la nivelul DGRFP Galaţi (mai puţin soluţiile de suspendare).

(A+D)
2.082.884 + 9.076.332
11.159.216
------------ x 100 = ------------------------------------------------ x 100 = ------------------- x 100 = 12,94%
(A+ D) +R
2.082.884 + 9.076.332 + 75.088.912
86.248.128

2. Indicatorul reprezentând raportul valoric al soluţiilor definitive şi irevocabile de admitere pronunţate de
instanţele judecătoreşti faţă de totalul soluţiilor definitive şi irevocabile.
În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017, serviciul juridic din cadrul D.G.R.F.P. Galaţi a
comunicat structurilor de soluţionare contestaţii un număr de 132 soluţii irevocabile în sumă totală de
50.495.872 lei din care, în 44 cazuri s-a admis acţiunea contestatarilor pentru suma de 8.849.092 lei, a fost
respinsă acţiunea în 88 de cazuri totalizând 41.646.780 lei.

A
8.849.092
---------- x 100= ------------------------------------- x 100 = 17,52 %
A +R
8.849.092 + 41.646.780
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Capitolul VI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ
În cadrul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în anul 2017 s-au efectuat un număr de
4.000.092 operaţiuni de încasare, din care 1.636.791 operaţiuni în numerar şi 2.363.301 operaţiuni prin
virament, concretizate valoric în venituri încasate de 24.551 milioane lei, precum şi un număr de
2.845.887 operaţiuni de plata, din care 143.459 operaţiuni în numerar şi 2.702.428 operaţiuni prin
virament, concretizate valoric în plăţi efectuate de 33.736 milioane lei.
În cursul anului 2017, au fost verificate lunar, din punct de vedere al coerenţei şi al corectitudinii,
execuţiile bugetare ale celor 1.776 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.
Se acordă permanent asistenţă tehnică de specialitate tuturor entităţilor publice din raza de
arondare, indiferent de subordonare sau de modalitatea de finanţare, în vederea utilizării sistemului
naţional de raportare ForExeBug, ale cărui funcţionalităţi sunt în permanenţă extinse.
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 fiecărui 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 anul 2016 Trezoreria oferă servicii de încasare prin intermediul cardului bancar de la
persoane fizice. În acest an s-au înregistrat un număr de 17.348 operaţiuni prin card, valoarea totală a
acestor operaţiuni fiind de 14,733 mil. lei, reprezentând 7,5% din totalul încasărilor în numerar de la
persoane fizice.
În primul semestru al anului s-au efectuat un numar de peste 3.000 acţiuni de îndrumare, pregătire
profesională şi control la nivelul celor 24 trezorerii din regiune, în scopul respectării instrucţiunilor şi a
normelor legale în domeniu.
S-au coordonat acţiunile de elaborare şi execuţie a bugetelor celor 396 unităţi administrativ
teritoriale precum şi a instituţiilor subordonate acestora.
Principalii indicatori ai activităţii pentru anul 2017:
I.

INDICATORI NUMERICI

1.Număr contribuabili (persoane fizice / juridice) la bugetul general consolidat
- persoane juridice
- persoane fizice

1.283.466
160.897
1.122.569

2.Număr conturi analitice de venituri bugetare

5.092.237

3.Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare, din care:

4.000.092

- în numerar

1.636.791

- prin virament

2.363.301

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

44.156
257.590
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6.Număr operaţiuni de plăţi dispuse din conturi de cheltuieli bugetare/ disponibilităţi
2.845.887
deschise la Trezoreria Statului, din care
- în numerar
- prin virament
7.Număr de operatiuni de deschidere / repartizare / retragere de credite bugetare
II.

INDICATORI VALORICI

1.Total venituri bugetare încasate, din care:
- în numerar
- prin virament
2.Total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare / disponibilităţi, din care:
- în numerar
- prin virament

143.459
2.702.428
121.156
milioane lei
24.551
1.509
23.042
33.736
711
33.025
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Capitolul VII
ALTE ACTIVITĂŢI
1. Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate
Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, cuprinse în Programul Cadru - Biroul de Ajutor de Stat,
Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate din Cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Galaţi a realizat în anul 2017 următoarele :
Monitorizarea agenţilor economici beneficiari de ajutor de stat - 2 acţiuni;
(conform HG. Nr. 1680/2008)
Acţiuni de verificare preţuri şi tarife reglementate - 17 acţiuni;
(conform OUG. Nr. 36/2001)
Aplicarea programului de verificare privind posibile fapte de publicitate înşelătoare
transmis de MFP- DGAS - 607 acţiuni;
Sesizări /Autosesizări în baza art. 7, alin. 3 din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea
înşelătoare şi publicitatea comparativă - 24 acţiuni;
Aplicarea măsurilor sancţionatorii conform OUG nr. 36 / 2001 respectiv Legea nr.158 / 2008 - 25
PVCSC din care 4 amenzi contravenţionale în cuantum de 18.000 lei.
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 şi implementarea 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, gestiunea în format electronic a legitimaţiilor
personalului DGRFP Galaţi, situaţia încasărilor din RIF-uri la nivelul administraţiilor judeţene,
evidenţa patrimoniului – clădirilor DGRFP Galaţi, 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;
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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;
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 şi finalizat 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);
realizarea şi listarea deciziilor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
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 utilizarea 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 înrolarea utilizatorilor sistemului informatic PATRIMVEM, pe baza solicitărilor făcute
de către aceştia;
s-a realizat întreţinerea site-ului DGRFP Galaţi, s-au publicat acte administrativ fiscale,
concursuri pe pagina web a DGRFP Galaţi.
4. Birou Avize şi Autorizaţii (case de marcat)
În domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale
În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost soluţionate un nr. 15.676 cereri depuse de
contribuabili / utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, reprezentând solicitări privind
autorizarea / atribuirea AMEF, anularea / radierea, păstrarea / transfer / modificarea locului de instalare
AMEF, (înregistrarea în aplicaţia de registratura SIDOC, în vederea necesităţii rezolvării şi comunicării
răspunsului în termen contribuabilului), utilizatori cu domiciliul fiscal în judeţele administrate de Biroul
Avize şi Autorizaţii (case de marcat) :
Vrancea
= 1.619 cereri agenţi economici;
Buzău
= 2.289 cereri agenţi economici;
= 2.889 cereri agenţi economici;
Galaţi
Brăila
= 2.049 cereri agenţi economici;
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Tulcea
= 1.248 cereri agenţi economici;
Constanţa =
7 cereri agenţi economici.
Din care Cereri pentru autorizarea / atribuirea numărului de ordine din Registrul special de
evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea fiscalizării, un număr de 12.795 cereri /
atribuiri nr. de ordine a.m.e.f., respectiv :
- nr. de ordine atribuire a.m.e.f ., pentru utilizatorii arondaţi jud. Galaţi
= 2.148;
- nr. de ordine atribuire a.m.e.f. , pentru utilizatorii arondaţi jud. Vrancea = 1.308;
- nr. de ordine atribuire a.m.e.f. , pentru utilizatorii arondaţi jud. Buzău
= 1.680;
- nr. de ordine atribuire a.m.e.f. , pentru utilizatorii arondaţi jud. Brăila
= 1.223;
- nr. de ordine atribuire a.m.e.f. , pentru utilizatorii arondati jud. Tulcea
= 854;
- nr. de ordine atribuire a.m.e.f. , pentru utilizatorii arondati jud. Constanţa = 5.582.
Aparate de marcat electronice fiscale instalate / fiscalizate, conform declaraţiilor de instalare
electronice, prelucrate în registru în nr. de
= 14.049
-declaraţiilor de instalare electronice, pentru utilizatorii arondaţi jud. Galaţi
= 2.432
-declaraţiilor de instalare electronice, pentru utilizatorii arondaţi jud. Vrancea = 1.437
-declaraţiilor de instalare electronice pentru utilizatorii arondaţi jud. Buzău
= 1.665
-declaraţiilor de instalare electronice pentru utilizatorii arondaţi jud. Brăila
= 1.422
-declaraţiilor de instalare electronice pentru utilizatorii arondaţi jud. Tulcea
=
939
-declaraţiilor de instalare electronice pentru utilizatorii arondaţi jud. Constanţa = 6.154
Domeniul autorizări TAX- FREE
Pentru domeniul autorizării magazinelor care efectuează vânzarea şi restituirea taxei pe valoarea
adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană – O.M.F.P. nr. 101 / 2016 - date specifice
activităţii:
În perioada 01.01.2017-31.12.2017, la nivel D.G.R.F.P. Galaţi, s-au soluţionat 4 cereri, pentru
care au fost emise şi eliberate, în mod favorabil, un nr. de 4 autorizaţii pentru un număr de 4 magazine (1
autorizaţie pentru categoria de contribuabili mici şi 3 autorizaţii pentru categoria de contribuabili mijlocii)
care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliţi în C.E., în conformitate cu dispoziţiile
O.M.F.P. nr. 101 / 2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană.
Alte sarcini şi atribuţii
Conform OMFP nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe
valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. 1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 şi la art. X şi
XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale
Americii General al Federaţiei Ruse, Forţele Armate Americane (US Army), Consulatul General în
România în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Galaţi (A.J.F.P. Constanţa) au fost soluţionate:
1.144 cereri de eliberare a certificatelor de scutire TVA pentru Forţele Armate Americane
(US Army);
54 note de restituire TVA pentru ataşaţii persoane fizice ai: Consulatului General al
Federaţiei Ruse la Constanţa; Forţelor Armate Americane (US Army); Consulatului
General al Republicii Turcia; Consulatului General al Republicii Populare Chineze la
Constanţa.
19 cereri restituire TVA pentru Consulatul General al Federaţiei Ruse, Forţelor Armate
Americane (US Army), Consulatul General al Republicii Populare Chineze, Consulatul
General al Republicii Turcia
În domeniul autorizării antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor
înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, conform O.M.F.P. nr. 2482 / 2017
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În cadrul Biroului Avize şi autorizaţii, în perioada 10.10.2017 - 31.12.2017, au fost înregistrate un
nr. de 11 cereri depuse de către operatorii de produse supuse accizelor armonizate, din care au fost
soluţionate un nr. de 7 cereri, respectiv 2 decizii de revocare antrepozite fiscale; 1 autorizaţie de
importator autorizat; 1 autorizaţie expeditor înregistrat; 1 reautorizare antrepozit fiscal, 1 cerere
redirecţionare în vederea soluţionării de către MFP, 1 cerere pentru care nu s-a impus revocarea
autorizaţiei.
4. Activitatea centrului zonal al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă Focşani
În anul 2017 prin intermediul Centrului Zonal Focşani al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă ce
funcţionează în sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea au fost organizate un număr
de 6 cursuri la care au participat 196 funcţionari publici din cadrul Direcţiilor Generale Regionale a
Finanţelor Publice Galaţi, Iaşi, Bucureşti, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Cele 6 cursuri organizate au fost organizate după următorul program:
În perioada 22.05 – 26.05.2017 a fost organizat cursul „Formarea experţilor în domeniul
administrarii fiscale – Sesiunea II, Prezentarea sistemului RMS, principii ale managementului de proiect
şi ale managementului schimbării”, la care au participat 23 de persoane din cadrul DGRFP Galaţi,
DGRFP Iaşi, DGRFP Ploieşti, DGRFP Bucureşti, DGM Contribuabili Bucureşti, DG Antifraudă
(domeniul cursului - RAMP).
În perioada 20.09 – 22.09.2017 a fost organizat cursul „Înregistrarea contabilă a creanţelor
bugetare reprezentând TVA de rambursat”, la care au participat 29 de persoane din cadrul DGRFP Galaţi
(ACM Constanţa, AJFP Brăila, AJFP Buzău, AJFP Constanţa, AJFP Galaţi, AJFP Tulcea, AJFP
Vrancea), DGRFP Iaşi (AJFP Iaşi, ACM Iaşi, AJFP Bacău, AJFP Botoşani, AJFP Suceava, AJFP Neamţ,
AJFP Vaslui), DGRFP Bucureşti (AJFP Ilfov, ACM, AFP sector 1, AFP sector 2, AFP sector 3, AFP
sector 4, AFP sector 5, AFP sector 6) (domeniul cursului - creanţe bugetare).
În perioada 10.10 – 11.10.2017 a fost organizat cursul „Eficienţa comunicării organizaţionale în
administraţia publică” la care au participat 25 de persoane din cadrul DGRFP Galaţi (ACM Constanţa,
AJFP Brăila, AJFP Buzău, AJFP Constanţa, AJFP Galaţi, AJFP Tulcea, AJFP Vrancea), DGRFP Iaşi
(AJFP Iaşi, AJFP Bacău, AJFP Botoşani, AJFP Suceava, AJFP Neamţ, AJFP Vaslui) (domeniul cursului
– comunicare).
În perioada 16.10 – 17.10.2017 a fost organizat cursul „Aspecte privind colectarea creanţelor
fiscale” şi „Modificări legislative în domeniul procedurii fiscale în anul 2017”, la care au participat un
număr de 53 persoane din cadrul DGRFP Galaţi (aparat propriu, ACM Constanţa, AJFP Buzău, AJFP
Constanţa, AJFP Galaţi, AJFP Tulcea, AJFP Vrancea) şi DGRFP Iaşi (domeniul cursului – colectare
creanţe).
În perioada 30.10 – 31.10.2017 a fost organizat cursul „Program de pregătire profesională
continuă a personalului din cadrul Direcţiei de combatere a fraudei”, la care au participat 19 persoane din
cadrul DGAF – DCF (Tribunal Brăila, Tribunal Constanţa, Tribunal Galaţi, Tribunal Vrancea, Curtea de
Apel Galaţi, Tribunal Bucureşti) şi DIICOT Galaţi (domeniul cursului – antifraudă).
În perioada 13.11 – 15. 11.2017 a fost organizat cursul „Verificarea situaţiei fiscale personale”,
la care au participat 47 de persoane din cadrul DGRFP Galaţi (AJFP Brăila, AJFP Buzău, AJFP
Constanţa, AJFP Galaţi, AJFP Tulcea, AJFP Vrancea), DGRFP Iaşi (AJFP Iaşi, AJFP Neamţ, AJFP
Vaslui) (domeniul cursului – inspecţie fiscală).
Instruirile organizate au avut ca domenii de interes: antifraudă, inspecţie fiscală, control intern,
inspecţie economico –financiară.
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Capitolul VIII
FUNCŢII SUPORT
1) Audit intern
În cursul anului 2017 la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi a fost realizat un număr de 24 misiuni din care
22 de misiuni de asigurare şi 2 misiuni de evaluare, misiuni de asigurare care au presupus abordarea
auditului de conformitate/ regularitate pentru obiectivele stabilite.
Structura planului anual întocmit pentru anul 2017 la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi respectă
prevederile O.M.F.P.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. 714/28.11.2016 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.
In anul 2017 au fost realizate un număr de 24 de misiuni din care 22 de misiuni de asigurare şi 2
misiuni de evaluare, care au vizat entităţi importante ale direcţiei regionale şi s-au realizat la nivelul
tuturor A.J.F.P-urilor.Totodată au fost întocmite 2 (două) FCRI- Formular de Constatare şi Raportare a
Iregularităţilor
Managementul a apreciat recomandările auditorilor ca fiind de natură să aducă plusvaloare
activităţilor desfăşurate în cadrul D.G.R.F.P. 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 D.G.R.F.P. Galaţi se constată o îmbunătăţire continuă a
activităţii.
De asemenea, activitatea de audit public intern a contribuit la îmbunătăţirea controlului intern.
În anul 2017 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
standardele controlului intern.
2) Activitatea juridică – aparat propriu:
În faţa instanţelor de judecată reprezentarea intereselor instituţiei, ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi ale Ministerului Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al
Statului Român, a fost asigurată de consilierii juridici ai instituţiei.
Pe scurt, activitatea juridică poate fi sintetizată astfel:
Număr de dosare pe rolul instanţelor în anul 2017, total 1.311, din care:
- contencios administrativ = 198
- cercetare, urmărire sau judecată în materie penală = 1.017
- plângeri contravenţionale = 76
- insolvenţă = 7
- contestaţii la executare = 9
- alte cauze = 4
Număr total cauze soluţionate în anul 2017:
94
69
- câştigate definitiv şi / sau irevocabil
- pierdute definitiv şi / sau irevocabil
25
Număr de prezenţe în faţa organelor de cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată, în
reprezentarea intereselor ANAF, MFP sau a Statului Român = 144
Număr avize / opinii juridice = 896
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Număr acte administrative analizate şi avizate din punct de vedere al legalităţii :10.423
Număr proiecte de Contracte, comenzi, acte adiţionale şi acorduri cadru avizate :774
Număr alte lucrări (mandate / adrese de comunicare / ş.a.) = 3.836
Participare în comisii: Comisia de analiză soluţionare contestaţii împotriva deciziilor de angajare a
răspunderii solidare, Comisia de solutionare a plângerilor administrative potrivit Legii nr. 544 /
2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Comisia paritară, Comisia de
disciplină, Comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, Comisia de evaluare a ofertelor,
Comisia regională de autorizare a antrepozitelor fiscale : 218 participări.
3) Buget, contabilitate, financiar
Cod
indicator

Denumire indicator

Credite
bugetare
aprobate la
31.12.2017
264.470.000

Plăţi totale
efectuate la
31.12.2017

%

263.194.777

99,52

263.768.000

262.713.898

99,60

Cheltuieli curente, din care:

263.070.000

262.399.850

99,75

10

Titlul I – Cheltuieli de personal,din care:

245.640.000

245.282.307

99,85

10.01
10.03
20
70
54.01
01
20
20.12
20.30.09
59
59.17

- cheltuieli cu salariile
- contribuţii
Titlul II - bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital
Alte servicii publice generale
Cheltuieli curente, din care:
Titlul II - bunuri şi servicii, din care:
Consultanţă şi expertiză
Executarea silită a creanţelor bugetare
Titlul X Alte cheltuieli, din care:
Despăgubiri civile

200.291.000
45.349.000
17.430.000
698.000
702.000
702.000
701.000
31.000
670.000
1.000
1.000

200.116.571
45.165.736
17.117.543
692.440
480.879
481.579
481.286
28.580
452.706
293
293

99,91
99,60
98,21
99,20
68,50
68,60
68,66
92,19
67,57
29,30
29,30

50.01

Total buget de stat

51.01

Autorităţi publice şi acţiuni externe, din care:

01

4) Biroul de Control
Principalele activităţi ale Biroului de Control din cadrul DGRFP Galaţi:
verificarea activităţii desfăşurate de structurile organizatorice din cadrul Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, precum
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
2.908 funcţionari publici şi personal contractual, din care: 307 funcţionari publici îşi desfăşoară
activitatea în cadrul aparatului propriu, 431 – în cadrul DRV Galaţi, 90 – în cadrul Administraţiei
pentru Contribuabili Mijlocii, iar 2.080 funcţionari publici sunt repartizaţi în cele 6 (şase) judeţe
ale DGRFP Galaţi (287 – la AJFP Brăila, 339 – la AJFP Buzău, 543 – la AJFP Constanţa, 318 – la
AJFP Galaţi, 284 – AJFP Tulcea şi 309 funcţionari publici la AJFP Vrancea);
propune măsuri de corectare şi / sau sancţionare a disfuncţionalităţilor sesizate ca urmare a
desfăşurării activităţii specifice;
propune măsuri de corectare / eliminare a situaţiilor care pot determina nereguli similare celor
constatate în urma acţiunilor de control intern efectuate;
propune măsuri de atragere a răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, după
caz, a persoanelor găsite vinovate de încălcarea prevederilor legale și procedurale.
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Pe parcursul anului 2017, structura cu atribuţii de control intern a încheiat 49 acte de control
intern, din care:
21 rapoarte de control intern,
11 note de control intern,
17 note de soluţionare a petiţiei.
Prin cele 49 acte de control intern au fost propuse şi aprobate 148 măsuri, din care:
4 măsuri privind sesizarea structurilor competente cu continuarea efectuării investigațiilor și
încadrarea juridică a faptelor constatate în urma verificărilor;
28 măsuri corective pentru eliminarea neregularităților constatate cu ocazia verificărilor;
21 măsuri de prevenire a situațiilor care pot genera nerespectări ale prevederilor legale în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv implementarea unor forme de control intern care să
reducă semnificativ riscurile asociate activităților supuse verificărilor în cadrul acțiunii de control
intern desfășurate;
9 măsuri privind sesizarea Comisie de disciplină pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare în
sarcina funcționarilor publici de conducere și execuție;
86 alte tipuri de măsuri pentru îmbunătățirea activităților supuse verificărilor.
Prejudiciul estimat ca urmare a acţiunilor de control intern a fost de 4.720.201 lei.
5) Activitatea de comunicare şi relaţii publice
Activitatea de comunicare desfăşurată la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Galaţi şi a structurilor subordonate, a urmărit informarea corectă şi rapidă a opiniei publice, comunicarea
informaţiilor şi noutăţilor 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 2017.
Asigurarea transparenţei instituţionale prin oferirea de informaţii prompte şi de calitate, atât printro 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 2017, de la nivelul Compartimentului Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media au fost
transmise un număr de 420 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 2.502 articole în presa scrisă regională, majoritatea fiind cu caracter de informare a
contribuabililor cu privire la noutăţile fiscale apărute;
transmiterea unui număr de 37 ştiri la posturile locale regionale de radio şi a 17 reportaje şi
ştiri la televiziunile din cele şase judeţe arondate DGRFP Galaţi;
prezentarea activităţii instituţiei în cadrul a 7 talk show-uri audio şi video.
De asemenea, diseminarea informaţiilor cu caracter fiscal în rândul persoanelor fizice şi juridice, a
fost asigurată şi prin organizarea la nivel local şi regional a 252 de întâlniri cu contribuabilii .
În conformitate cu prevederile OG nr. 27 / 2002, la nivelul DGRFP Galaţi au fost înregistrate şi
soluționate în termenul legal, 1.259 de petiţii transmise de către cetăţeni sau organizaţii legal constituite.
Totodată, la nivelul DGRFP Galaţi au fost înregistrate și rezolvate 95 de solicitări de informaţii de
interes public formulate în baza Legii nr. 544 / 2001.
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Capitolul IX
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 Instituţia 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 2017,
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 2017, 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 X
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 2017:
s-au transmis un număr de 134 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 un număr de 149 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 DGRFP Galaţi,
au fost soluţionate un număr de 395 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,
s-au transmis un număr de 898 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 2017, la nivelul DGRFP Galaţi 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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Capitolul XI
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 2017 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,
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 eguvernare, prin utilizarea serviciului „Spaţiul privat vitual”,
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.
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ACTIVITATEA VAMALĂ

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.
Direcţia Regională Vamală Galaţi dezvoltă relaţii de colaborare cu diverse instituţii teritoriale și
centrale: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, Inspectoratul de Carantină Fitosanitară, Căpitănia Porturilor, Consiliul Judeţean al judeţului
Galaţi, Primăriile, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Comisariatele Regionale pentru
Protecţia Consumatorilor, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi, vizând, predominant,
schimbul de informaţii publice, participări la diverse evenimente comune, seminarii, conferinţe.
În anul 2017, Direcţia Regională Vamală Galaţi, în sensul modernizării şi îmbunătăţirii activităţii
administrativ fiscale, a acţionat pentru colectarea veniturilor statului în condiții de eficienţă optimǎ, prin
furnizarea de servicii moderne şi proceduri simplificate, uşor de realizat.
Direcţia Regională Vamală Galaţi a aplicat cu fermitate şi imparţialitate legislaţia vamală și
fiscală, 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.
I. MANAGEMENT PE BAZĂ DE OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ
A. MISIUNEA DRV GALAŢI
Pe baza obiectivelor Strategiei ANAF, Direcţia Regională Vamală Galaţi a stabilit obiectivele
derivate, obiectivele specifice şi acţiunile/activităţile de derulat pentru înfăptuirea politicii fiscal bugetare
şi a obiectivelor de guvernare în teritoriu.
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 îmbunătăţirea procedurilor aplicate.
În realizarea misiunii s-au avut în vedere următoarele valori: profesionalism şi corectitudine,
transparenţă în relaţiile cu cetăţenii, tratament egal pentru toţi contribuabilii, relaţie de calitate cu
contribuabilii, servicii adoptate nevoilor acestora şi responsabilizare şi adeziune a tuturor salariaţilor la
obiectivele stabilite.
B. OBIECTIVELE DRV GALAŢI
Având în vedere Strategia de administrare fiscală 2017-2020 şi obiectivele strategice ANAF,
obiectivele DRV Galaţi sunt:
1. Creşterea conformării voluntare
2. Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane
Sub- obiectiv 4: Combaterea fraudelor vamale
3. Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii
4. Creşterea eficienţei colectării
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5. Modernizarea agenţiei şi implementarea RAMP
şi după formularea de ipoteze / premise acceptate prin consens, conform Standardului 5 –OSGG
400/2015) s-au identificat următoarele Obiective Specifice (O.S.), 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 2017, nr.A-SGF-411/09.03.2017:
Obiectiv derivat 1- Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în domeniul resurselor
proprii tradiţionale şi ale bugetului naţional (inclusiv alte impozite şi taxe datorate statului), prin activităţi
corecte şi eficiente de control vamal (ulterior, inopinat, în trafic), prin perfecţionarea procedurilor privind
calculul, plata, încasarea şi controlul RPT, precum şi prin creşterea gradului de colectare şi măsuri
asiguratorii
O.S.1. Încasarea sumelor datorate bugetului UE şi bugetului naţional,
O.S.2. Eficientizarea managementului operaţional privind planificarea controalelor vamale în
scopul combaterii fraudei vamale şi fiscale,
O.S.3. Identificarea abaterilor de la reglementări inclusiv prin acţiuni ale echipelor mobile şi
aplicarea regimului sancţionator în scopul combaterii fraudei vamale şi fiscale,
Obiectiv derivat 2- Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin combaterea traficului
ilicit de mărfuri (droguri, precursori, steroizi anabolizanţi, produse cu regim special, CITES, bunuri de
patrimoniu, mărfuri neconforme (SVP), sume peste 10000 euro nedeclarate la frontiera UE, mărfuri
contrafăcute şi pirat, alcool, tutun vrac, ţigarete şi produse energetice, etc.) precum şi combaterea
conduitei neconforme a contribuabililor.
O.S.4. Combaterea fraudei vamale şi fiscale precum şi a traficului cu mărfuri ilicite/prohibite
Obiectiv derivat 3– Creşterea integrităţii personalului vamal
O.S.5. Creşterea transparenţei, îmbunătăţirea asistenţei furnizate contribuabililor şi combaterea
corupţiei
Obiectiv derivat 4 – Dezvoltarea sistemelor de control intern / managerial
O.S.6.Asigurarea eficacităţii şi eficienţei în funcţionarea DRV Galaţi, a fiabilităţii informaţiilor
interne şi externe precum şi conformitatea cu legile, reglementările şi politicile interne
ANALIZA ÎNCASĂRILOR LA BUGETUL DE STAT AFERENTE 2017
ÎN RAPORT CU PROGRAMUL DE ÎNCASARI
-leiGrad de
Program
Încasări
realizare (%)
DGRFP GALATI
3,473,230,000
3,506,786,500
100.97
BRAILA
66,990,000
80,221,808
119.75
BUZAU
39,180,000
38,901,916
99.29
CONSTANTA
1,592,670,000
1,557,784,332
97.81
CONSTANTA SUD
1,606,700,000
1,651,723,842
102.80
MANGALIA
5,030,000
4,783,542
95.10
M. KOGALNICEANU
0
743,235
0.00
GALATI
87,510,000
96,448,803
110.21
ZONA LIBERA GALATI
28,900,000
34,062,020
0.00
BV OANCEA
0
1,908
0.00
GIURGIULESTI
0
-38,619
0.00
DGRFP GALATI
0
4,696
0.00
VRANCEA
41,540,000
37,537,946
90.37
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TULCEA
SULINA

4,710,000
0
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4,591,351
97.48
19,720
0.00

INDICATORII DE PERFORMANȚǍ ŞI INDICATORII DE EVAZIUNE realizaţi la nivelul
D.R.V.Galaţi şi al birourilor vamale subordonate
Indicatori conform fișelor metodologice
Gradul de realizare a programului
orientativ de încasări
2016- F 20 - Eficiența activitǎții de
reverificare a declarațiilor vamale
acceptate în procedura simplificatǎ și pe
culoarul verde de vǎmuire
2017- F27 - idem
2016- F 23 - Eficiența activitǎții de
control ulterior al operațiunilor vamale
2017 - F30 - idem
2016 - F 19 - Sume suplimentare
stabilite în urma finalizǎrii acțiunilor de
control vamal ulterior
2017 - F26 - Sume suplimentare
stabilite în urma finalizării acţiunilor de
control vamal ulterior
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
2017- F28a - idem
2016- F 21b - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎții de supraveghere și control
vamal nefiscal: - precursori
2017- F28b - idem
2016- F 21c - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎții de supraveghere și control
vamal nefiscal: - steroizi-anabolizanţi
2017- F28c - idem
2016- F 21d - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - produse strategice
2017- F28d - idem

UM

2016

Dinamica
2017/2016
*100

2017

%

100.82

lei/lucrător
vamal (valoare
medie anuală)

87.278

100.97

75.555

100,14

86,56

lei/inspector

108.198,8

222.526,75

205,6

lei/acțiune de
control

15.849,2

13.163

83

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

2

2

100,00

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

0

0

0,00

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

5

5

100,00

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

1

0

0,00
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2016- F 21e - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - specii sǎlbatice de
florǎ şi faunǎ
2017- F28e - idem
2016- F 21f - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - bunuri culturale
mobile
2017- F28f - idem
2016- F 21g - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - mǎrfuri cu risc pentru
sǎnǎtatea şi siguranţa consumatorului
2017- F28g - idem
2016-F 21h - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - sume nedeclarate
egale sau peste echivalentul a 10.000
euro la intrare/ieşire UE
2017- F28h - idem
2016- F 21i - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - mǎrfuri contrafǎcute
2017- F28i - idem
2016- F 21j - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - metale preţioase, aliaje
ale acestora şi pietre preţioase
2017- F28j - idem
2016- F 21k - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎții de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - arme, muniţii
2017- F28k - idem
F 21l - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia
activitǎţii de supraveghere şi control
vamal
nefiscal:
alte bunuri
prohibite/restrictionate/de contrabandă
2017- F28l - idem
2016- F 21m - Rezultatul acţiunilor din
domeniul aplicǎrii legii pe linia

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

0

0

0,00

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi;

0

0

0,00

cazuri
neconforme/nu
măr
cazuri;
număr bucăţi;
cantitate

9

0

0,00

cazuri/număr
cazuri; număr
sume
bucăţi;
euro

0

0

0,00

nr
ARB-uri
dovedite/număr
cazuri; număr
bucăţi;

244

181

74,18

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

0

1

100,00

4

1

25

1

11

1100

3

2

66,67

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

cazuri/număr
cazuri;număr
bucăţi; cantitate

cazuri/număr
cazuri;
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activitǎţii de supraveghere şi control
vamal nefiscal: - încǎlcare a regimurilor
de sancţiuni internaţionale
2017- F28m - idem
2016- 0
2017 - F29 a,b,c,d : Rezultatul
acțiunilor de control efectuate de
echipele mobile
a) în domeniul alcoolului
b) în domeniul produselor din tutun
c) în domeniul produselor energetice
d) în domeniul vamal
2016- F 25 - Utilizarea sistemelor
mobile
pentru
controlul
vamal
nedistructiv al mijloacelor de transport
şi containerelor (tip ROBOSCAN MIS)
cu radiaţii ionizante cu raze Gamma
2016- F 26 - Utilizarea instalațiilor
radiologice pentru controlul vamal al
bunurilor tip RAPISCAN, Vidisco
FoxRallye, Vidisco Blaze, Itemiser s.a.
( cu excepţia ROBOSCAN MIS)

Indicatori de evaziune
F1: Număr inspecţii / controale (nr.
Total controale)
F2: Obligaţii fiscale suplimentare
stabilite (valoare)
F3-A: Amenzi aplicate (numar)
F3-B: Amenzi aplicate (valoare)
F4-A: Amenzi încasate (număr)
F4-B: Amenzi încasate (valoare)
F5: Valoare estimată a confiscărilor
de bunuri și numerar, cu excepția
confiscărilor de țigarete (val)
F6-A: ţigarete confiscate (număr
ţigarete)
F6-B: ţigarete confiscate (valoare)
F7: Număr suspendări de activitate
(număr)
F8-A- Măsuri asiguratorii (număr
decizii)

număr PV /
număr persoane

nr.
controale
efectuate / nr.
intrǎri în țarǎ a
mijl.
de
transport marfǎ
nr.controale
efectuate
la
intrare și ieșire /
nr. intrǎri și
ieșiri

UM
numǎr

-

0.445/0.04
0.51/0.03
1.00/0.01
0.84/0.34

-

0.01

1.8

18.000

6.42

7.9

123,05

2016

Dinamica
2017/2016
*100

2017

17.497

9.125

52,15

50.515.170,02

31.233.690

62

715

528

74

3.599.080

2.027.592

56,33

341

365

107

lei

1.490.241,45

1.348.094

90,5

lei

54.162.528

33.100.138

61,11

lei
numǎr
lei
numǎr

numǎr
ţigarete
lei

954.644

39.119.457

4.097

238.714

33.495.858

14.031

numǎr

25

31

124

numǎr

2

0

0,00
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F8-B Măsuri asiguratorii ( valoarea
deciziilor)
F9-A: Prejudiciul stabilit aferent
sesizărilor penale (număr sesizări)
F9-B: Prejudiciul stabilit aferent
sesizărilor penale (valoarea)

lei

0

0

0,00

numǎr

20

18

90

13.670

10.530.004

77.030

lei

C.ANALIZA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI REGIONALE VAMALE GALAŢI ŞI
BIROURILOR VAMALE SUBORDONATE

Peste 60% din activităţile curente ale autorităţii vamale (supravegherea vamală şi fiscală, controlul
vamal sau autorizarea şi mişcarea produselor accizabile) au ca rezultat indirect încasarea de taxe, iar cele
de supraveghere şi control vamal derulate cu precădere la nivelul birourilor vamale de frontieră urmăresc
atingerea unui grad de siguranţă şi securitate adecvat pentru frontiera externă a UE.
1. ACTIVITATEA DE CONTROL VAMAL ULTERIOR
Activitatea de control ulterior s-a desfăşurat în conformitate cu atribuţiile stabilite în următoarele
direcţii principale şi în baza programelor trimestriale propuse şi aprobate:
a) controlul ulterior şi reverificarea declaraţiilor vamale;
b)gestionarea şi raportarea la CE a cazurilor de peste 10.000 EURO care reprezintă
fraude/iregularităţi vamale la resursele proprii tradiţionale (RPT);
c) auditarea agenţilor economici solicitanţi de certificate AEO.
Sumele constatate suplimentar prin deciziile de regularizare a situaţiei emise ca urmare a
activităţii de control ulterior la nivelul D.R.V. Galaţi, sunt prezentate, comparativ pentru perioada 2016 2017, în tabelul de mai jos:
Numărul de acte de
control-DRS
D.R.V. Galaţi / Birouri
vamale

DRV Galaţi
Brăila
Buzău
Constanţa
Constanţa Sud
Galaţi
Zona Liberă Galaţi
Tulcea
Vrancea
Mamgalia
TOTAL

2017
44
45
6
543
202
109
5
7
21
2
984

2016
60
79
19
665
280
321
6
13
22
0
1 465

Sume constatate
suplimentar (diferenţe de
drepturi vamale şi alte
impozite şi taxe, inclusiv
accesoriile aferente)
2017
2016
977 417
890 107
97 575
697 733
116 593
229 406
26 413 897 37 954 780
2 600 212
5 110 908
632 778
787 573
59 754
117 517
57 867
121 393
94 952
21 792
643 526
0
31 607 261 46 018 519
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2. ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE EFECTUATĂ DE ECHIPE MOBILE
Activitatea specifică de supraveghere şi control vamal din cadrul aparatului propriu al D.R.V.
Galaţi este realizată de un număr de 4 inspectori vamali şi constă în verificări în domeniul produselor
accizabile (antrepozite fiscale, operatori distributie si comercializare en detail produse energetice,
operatori distribuţie si comercializare angro băuturi / tutun, utilizatori finali, beneficiari de produse
energetice scutite de la plata accizelor), precum şi acţiuni în trafic de control a mijloacelor de transport
inclusiv acţiuni pe frontieră. Au fost astfel organizate 2 echipe mobile operative de control, activitatea
acestora desfaşurându-se în principal conform planurilor de misiune bilunare, rezultatele fiind sintetizate
în tabelul următor:
D.R.V. GALATI - B.E.M.
Nr. echipe control
Nr. misiuni realizate
Nr. PVCSC întocmite
Total valoare amenzi aplicate
Nr. total A.R.B. întocmite
P.V. control la operatorii economici
Nr. decizii de impunere emise / valoare (lei)
Nr. auto confiscate / reţinute
Confiscate
Reţinute în vederea confiscării
Total valoare bunuri reţinute în vederea confiscării (lei)
Sesizări penale
număr
prejudiciu (lei)
Cantitate totală bunuri confiscate
tigarete (buc.)
tutun vrac (kg)
alcool şi băuturi (litri)
uleiuri minerale (litri) - motorină
alte bunuri (buc.)

2017
2
211
68
677,500
39
64
2 / 10.532

2016
1
128
33
632,000
19
81
0/0

5
0
3,120,378

2
5
809,333

4
2,349,181

0
0

4,117,360
4.7
8,483
60
843

8,280
0
471
485
0

În conformitate cu Planurile operaţionale „Operaţiunea SCUT” pentru prevenirea şi combaterea
contrabandei cu ţigarete la frontierele României cu Republica Moldova şi Ucraina, desfăşurate în perioadele
05.02 – 28.02.2017, 13.03.-31.03.2017, 20.05 – 31.05.2017, 17.07- 28.07.2017 si 01.09 -30.09.2017 în raza
de competenţă a D.R.V. Galaţi au fost iniţiate 1.161 de controale inopinate, echipa de control incluzând
inspectori vamali din cadrul DGV Galaţi. Obiectivul controalelor a vizat prevenirea si combaterea
contrabandei cu produse din tutun prelucrat în vederea protejarii intereselor economice naţionale şi
comunitare şi combaterea traficului ilicit de droguri şi produse cu regim special. În timpul controalelor
efectuate au fost aplicate un numar de 30 contravenţii în suma de 217.500 lei şi au fost formulate 3 plângeri
penale în sarcina operatorilor economici. Rezultatele acţiunii desfăsurate sunt prezentate în tabelul de mai
jos :
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Controale
Contravenţii
efectuate
1,161

30

Cuantum
Sesizări
amenzi
penale
(lei)
217,500

3
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Bunuri reţinute în vederea confiscării
Alte bunuri, sume
Ţigarete
Alcool Energetice
de bani (valoare (fire)
(litri)
(litri)
lei )
9,900
1,093
60
8,730

În urma controlului efectuat în comun cu echipe din cadrul I.G.P.F. s-a confiscat cantitatea de
205.120 pachete ţigarete pentru care nu existau acte de provenienţă şi ansambluri rutiere formate din cap
tractor şi cisterne în valoare de 3.040.025 lei. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al
statului (cuantumul drepturilor vamale şi a altor taxe datorate în vama) a fost de 2.347.377 lei.
3. SANCŢIUNILE APLICATE (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 amenzilor aplicate, valoarea bunurilor confiscate conform datelor din
raportările lunare pe baza cărora s-a monitorizat activitatea şi s-au făcut recomandări privind acţiuni
viitoare:

D.R.V. Galaţi
B.V.

DRV Galaţi - aparat propriu
Brăila
Buzău
Constanţa
Constanţa Sud
Galaţi
Giurgiuleşti
Mangalia
Mihail Kogălniceanu
Oancea
Sulina
Tulcea
Vrancea
Zona Liberă Brăila
Zona Liberă Galaţi
TOTAL DRV Galaţi

Nr. PVC
intocmite
2017
68
9
13
27
244
24
122
1
1
58
0
4
35
0
0
606

2016
33
46
13
32
337
32
158
12
0
129
0
10
27
0
0
827

Total valoare amenzi
aplicate
2017
677 500
26 000
39 500
57 000
434 000
102 000
476 000
5 000
1 500
181 500
0
6 000
54 500
0
0
2 060 500

2016
632 000
69 000
23 000
50 500
1 281 500
164 800
722 500
60 000
0
311 500
0
46 500
164 500
0
0
3 525 800

Valoare estimata a
confiscarilor de bunuri (cu
exceptia tigaretelor) (LEI)
2017
3 120 378
11535
0
5 924 346
4 900 880
3994
100150
38
0
75456
0
0
170056
0
0
14 306 833

2016
822 542
6 080
0
354 125
4 667 730
13 188
274 221
2 452
0
74 806
0
8 100
65 949
0
0
6 289 193

Referitor la contrabanda de ţigări la nivelul D.R.V. Galaţi, în anul 2017 au fost confiscate un
număr de 39 144 735 ţigarete, după cum urmează:
DRV
BV

Numărul de ţigarete confiscate
2017

2016
40

DRV Galaţi - aparat propriu
Brăila
Constanţa
Constanţa Sud
Galaţi
Giurgiuleşti
Mangalia
Oancea
Sulina
TOTAL DRV Galaţi
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4 117 360
12 720
23 069
17 465
136 320
55 000
34 543 180
0
42 370
109 172
171 916
461 440
400
110 680
108 520
131 667
1 600
0
39 144 735
898 144

Rezultatele obţinute în anul 2017 sunt, în principal, ca urmare a celor 5 perioade de desfăşurare a
Planului Operaţional „Operaţiunea SCUT” cu privire la prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu
produse din tutun la frontiera României cu Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, frontiera externă UE,
cât şi la fontiera României cu Bulgaria şi Ungaria, frontieră internă UE, care au influenţat în mod
semnificativ rezultatele activităţii de control ale aparatului propriu al D.R.V. Galaţi şi ale celor două
birouri vamale situate la frontiera cu Republica Moldova.
4. ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL VAMAL NEFISCAL
Aria de competenţă: activităţi în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, încălcării
regimului juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, regimului juridic al
precursorilor folosiţi la fabricarea drogurilor (AD), în domeniul controlului sumelor în numerar (MM)
la trecerea peste frontiera comunitară, a traficului ilicit de produse cu regim special (PRS-produse
strategice, cu dublă utilizare, arme, muniţii, substanţe chimice periculoase, produse care afectează
stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deşeuri etc.),
traficului de marfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuala (DPI), traficului ilicit de bunuri
culturale mobile(BCM), specii sălbatice de floră şi faună (CITES), metale preţioase, aliaje ale acestora
şi pietre pretioase (MPP), precum şi a traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa
consumatorului (SVP), alte prohibiţii şi restricţii.
BSCVN 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
a. au fost comunicate birourilor vamale adresele (inclusiv materiale şi informări de acte
normative) primite de la DGV inclusiv alerte (locaşuri ascundere tigrete, marfuri prohibite in colete si
prin curierat rapid, patrimoniu) precum şi de la titularii drepturilor de proprietate intelectualăs-au
formulat atenţionări către birourile vamale referitoare la introducerea de noi fişe InfoRisk în ADIS; de
asemenea s-a solicitat birourilor să-şi completeze datele în ADIS;
b. din punctul de vedere al analizei de risc, la nivelul BSCVN s-a realizat o temă de studiu
vizând tutunul aromatizat cu melasă, propunându-se dezvoltarea acesteia la nivel naţional cât şi
iniţierea unei alerte privind declararea eronată a încadrării tarifare a acestui produs în vederea
sustragerii de la obligaţiile legale dar şi luarea în calcul a unor indicatori de risc de utilizat, pe viitor, în
cazul importurilor acestor produse
c. analizarea CRMS RIF şi evidenţierea de cazuri de sigilii clonate ( aşa cum s-a prezentat în
cursul/instruirea profesională din martie a.c. < Controlul containerelor de marfă - Verificarea sigiliilor
şi mecanismelor de închidere ale containerelor în scopul evidenţierii cazurilor de manipulare >);
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d. au fost derulate verificări, cu ajutorul birourilor vamale, spre a identifica şi raporta o serie de
aspecte precum : dacă au fost încălcate anumite măsuri restrictive de către anumite nave, dacă au fost
cazuri de substanţe/produse prohibite/restricţionate care să ajungă a fi valorificată ca marfă intrată în
proprietatea statului, dacă anumite persoane figurează cu încălcări ale legislaţiei vamale;
e. declaraţiilor de sume (valută) la intrarea/ieşirea în/din ţară pentru perioada 2010-2017.
Rezultatele acesteia au fost relevate şi discutate cu reprezentanţii birourilor vamale la şedinţa GRAF pe
domeniul nefiscal organizate în iulie/septembrie 2017
2.Activităţi de colaborare / cooperare interinstituţională la nivel naţional şi internaţional cu
diverşi parteneri
a. s-au comunicat răspunsurile primite de la titularii drepturilor de proprietate intelectuală către
organele de poliţiei care au iniţiat cercetări penale cu privire la introducerea în ţară de produse
suspectate a fi contrafăcute (art. 90 (1) lit.b) din Legea 84/98- legea mărcilor);
3. Acţiuni operaţionale; participări la JCO
a.În perioada 06-19.02.2017 - Operaţiunea Internaţională „THUNDERBIRD” privind
combaterea comerţului ilegal cu specii sălbatice de floră / faună şi a exploatării forestiere ilegale.
b.În luna martie: CERBERUS (20-26.03.2017; cash), POST BOX (27.03-09.04.2017; în
derulare; servicii poştale/ curierat expres), RENEGADE (06-18.03.2017; piese de schimb
contrafăcute), SILVER AXE II (09-10.03.2017; produse de protecţie a plantelor, contrafăcute sau
neomologate) şi o operaţiune regională – EASTER BUNNY (13-26.03.2017; SVP).
c.În perioada 10-21.04.2017 - PON „e-COMMERCE” ; În perioada 24-31.05.2017 s-a
derulat un plan operaţional regional denumit „HAPPY KIDS” destinat identificării jucăriilor care nu
îndeplinesc condiţiile din domeniul supravegherii vamale a pieţei; în lunile aprilie şi mai 2017 s-a
continuat participarea la planul comun IGPR-IGPF-DGV denumit „NAVIGATOR” şi destinat
contracarării traficului ilegal cu arme, muniţii, explozivi, precursori de explozivi, materiale chimice,
biologice, radiologice şi nucleare; Rezutate semnificative s-au înregistrat pe parcursul operaţiunii
„STOP CONTRAFACEREA” din perioada 14-30 iunie 2017; Alte operaţiuni au fost proiectul pilot
TRANSHIPMENT, faza operaţională 18.04-17.06.2017 şi operaţiunea „30 days of action” iniţiată de
IGPR –DAESP pentru combaterea traficului ilegal cu deşeuri periculoase.
d.În perioada 4-29.09.2017 birourile vamale cu activitate de poştă au luat parte la PON „eCOMMERCE II” ; Rezutate semnificative s-au înregistrat pe parcursul operaţiunii „STOP
CONTRAFACEREA III” din perioada 10-30 iulie 2017; Operaţiunea GS MENA din 17-28.07.2017
– combaterea deturnării de la scopul licit şi traficului ilicit de precursori chimici folosiţi la producerea
de dispozitive explozive; operaţiunea PANGEEA X- 19 august-19 septembrie 2017 .
e.În perioada 01.10-01.12.2017 – participarea la JCPO ATHENA 20-30.11.17- bunuri
culturale mobile; JCO DARIUS – noiembrie 2017- trafic ilegal prin colete poştale şi curierat expres;
JCO TEMBO – 16-20.11.17- trafic ilegal de fildeş brut şi prelucrat;
4.Reprezentarea DRV Galaţi la reuniuni/grupuri de lucru/seminarii/programe
a.Reprezentanţi din cadrul BVF Constanţa şi BVF Constanţa Sud au participat în perioada
17-18.01.2017 la Conferinţa „Reducerea substanţelor periculoase” organizată de Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor la Bucureşti alături de colegi din DGV
b.În data de 21.02.2017, un reprezentant al BVF Constanţa a participat la seminarul
organizat de ANCEX la Bucureşti – „Controlul mărfurilor la export – provocări şî perspective”.
c.Reprezentanţi din cadrul DRV Galaţi, BVF Constanţa, BVF Constanţa Sud şi BVF
M.Kogălniceanu au participat în 21.02.2017 la seminarul de instruire denumit „Protecţia drepturilor
de proprietate intelectuală deţinute de SKF, Suedia” iniţiat de dl Kjetil Eliassen, Brand Protection
Manager în cadrul SKF GROUP.
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d.În perioada 20-22.03.2017, un reprezentant al BVF Constanţa Sud a participat la un
workshop organizat de Ambasada SUA la Bucureşti în domeniul drepturilor de protecţie intelectuală.
În data de 23.03.2017, BVF Constanţa şi BVF Constanţa Sud au primit vizita unor magistraţi şi
ofiţeri de poliţie judiciară din România, Albania, Cipru, Grecia, Macedonia şi Republica Moldova în
cadrul unui program derulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împreună cu
Ambasada SUA.
e.În 23.03.2017, BVF Constanţa Sud a primit vizita unei delegaţii din Rep. Moldova şi a
prezentat activitatea în domeniul combaterii traficului cu mărfuri contrafăcute. Acţiunea s-a înscris în
cadrul Planului de cooperare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi
Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind intensificarea
colaborării în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale, încheiat la Bucureşti, la 28
decembrie 2015.
f.În data de 12.05.2017, reprezentanţi ai DRV Galaţi, BVF Constanţa şi BVF Constanţa
Sud au participat la Seminarul de instruire în domeniul dpi organizat de SC STUDIO MODERNA
SRL la Constanţa unde au fost prezentate date şi informaţii despre activitatea companiilor
CAPBRAN HOLDINGS LLC, TOP SHOP INTERNATIONAL şi SC STUDIO MODERNA SRL,
subliniindu-se riscurile utilizării produselor contrafăcute şi anvergura prejudiciilor potenţiale, în mod
special pentru mărcile NUTRIBULLET/ MAGICBULLET.
g.În zilele de 25-26.05.2017, la sediul DRV Galaţi s-a organizat un curs de pregătire
profesională pe tema „Formalităţi vamale simplificate pentru eşaloanele militare”, destinat
personalului vamal desemnat de la frontiera terestră respectiv BVF Oancea, BVF Galaţi-Giurgiuleşti
şi BVF Galaţi.
h.În data de 30.05.2017, reprezentanţi ai DRV Galaţi, BVF Constanţa, BVF Constanţa
Sud, BVF Mangalia, BVF Galaţi, BVF Zona Liberă Galaţi au participat la Seminarul ce organizat de
ZMP Intellectual Property SRL în domeniul proprietăţii intelectuale, în Constanţa, unde au fost
prezentate date şi informaţii despre activitatea companiilor Reckitt Benkiser, Cartier International
AG, Montblanc Simplo GMBH, Officine Panerai AG, Richemont International.
i.În perioada 20-22.06.2017, dl Baroni a participat la exerciţiul internaţional de Formare
Formatori în domeniul produselor cu dublă utilizare, organizat la Rzeszow din Polonia.
j.în data de 14.09.2017 s-a participat la Secţiunea de comunicări „Soluţii avansate de
securizare a documentelor, produselor şi mărcilor comerciale” şi la masa rotundă cu tema
„Combaterea contrafacerilor şi falsurilor – o prioritate în contextul global actual” – la cel de al IX-lea
Simpozion Internaţional „Tehnologii Avansate pentru Industria Celulozei, Hârtiei şi Cartonului
Ondulat” organizat de SC CEPROHART SA, în perioada 12-15 septembrie 2017, la Brăila.

5.ANALIZA UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR DE CONTOL
REZULTATELE OBŢINUTE ÎN ANUL 2017

NEDISTRUCTIV SI

Situaţia descoperirilor cu echipamentele de control nedistructiv.
În anul 2017 s-au înregistrat 57 descoperiri după cum urmează:
48 descoperiri ţigarete: 14050980 fire;
1 descoperire expozitoare cu mostre textile: 73 buc;
1 descoperire motor electric pentru palan: 1 buc;
1 descoperire grilaj pat metalic 40 buc. şi tablie pat plastic10 buc;
1 descoperire articole de iluminat lustre şi aplice: 55 buc;
1 descoperire explozibil C4:0,7 Kg (suspect - proba este in analiză la BCCO Galaţi, în
vederea confirmării rezultatului);
1 descoperire anabolizante: 141 fiole;
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2 descoperiri cannabis: 18 g;
1 descoperire saci polipropilena:125 buc.
Situaţia descoperirilor în 2017 cu echipamentele de control nedistructiv defalcată pe fiecare birou
vamal se poate observa în tabelul de mai jos:
Denumire birou
vamal

Număr
descoperiri
32

BVF Giurgiuleşti
1
15
BVF Oancea

BVF Constanţa
Sud

1
1
1
1
1
1
1
1

BVF GALAŢI

1

Descrierea descoperirii
Ţigarete
Cannabis
Ţigarete
Anabolizante (steroizi)
Cannabis
Ţigarete
Expozitoare cu mostre textile
Motor electric pentru palan
Grilaj pat metalic si
tablie pat plastic
Articole de iluminat lustre şi aplice
Saci polipropilenă
Explozibil C4 (suspect - proba este in
analiză la BCCO Galaţi, în vederea
confirmării rezultatului)

Cantitate
(buc.)
33380
16 g
17600
141 fiole
2g
14000000
73
1
40
10
55
125
0,7 Kg

Tipul
echipamentului
de control
Rapiscan,
Endoscop
Trusa kit
Narcotest
Rapiscan,
Endoscop
Rapiscan
Itemiser3
THSCAN
THSCAN
THSCAN
THSCAN
THSCAN
THSCAN
Itemiser 3

Situaţia activitaţii echipelor canine antitabac/antidrog în anul 2017.
D.R.V. Galati a avut în anul 2017 zece echipe canine detecţie tutun şi o echipă pentru detecţie
droguri şi tutun în dotarea birourilor vamale de frontieră Giurgiulesti, Oancea şi Constanta Sud, iar din
luna iulie 2017 trei echipe canine s-au desfiinţat, căinii de serviciu fiind reformaţi.
Echipele au efectuat în anul 2017 în zona de jurisdicţie a D.R.V. Galaţi
3623 controale la mijloacele de transport care au intrat prin birourile vamale de frontieră
rutieră ;
734 controale la containerele din B.V.F. Constanţa Sud.
Rezultatele înregistrate de către echipele canine în 2017 în zona de jurisdicţie a D.R.V. Galaţi:
bunuri contrafăcute în valoare de 932880 lei;
133238 fire ţigarete, 1 kg tutun, 36,35 litri alcool, 15 fiole anabolizante confiscate, 8
autovehicole confiscate
amenzi în valoare totală de : 384000 lei
Realizări privind activitatea personalului din cadrul Compartimentului Echipamente Control
Nedistructiv D.R.V. Galaţi în 2017:
a organizat/susţinut două cursuri pentru 36 de cursanţi la sediul D.R.V.Galaţi în perioada 03
aprilie–07 aprilie 2017 şi la sediul B.V.F.Constanţa în perioada 13 martie–17 martie 2017 precum
si un curs pentru 18 de cursanţi la sediul D.R.V.Iasi în perioada 20 martie–24 martie
2017.Cursurile de radioprotecţie susţinute au avut ca temă„Radioprotecţia în domeniul nuclear” în
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vederea obţinerii permisului de exercitare nivel 2, pentru domeniile Generatori de radiaţie–
GR(Instalaţii cu generatori de radiaţii), specialitatea Control nedistructiv-CNDX, respectiv surse
închise de radiaţii-SI(Instalaţii cu surse închise de radiaţii),specialitatea Control nedistructiv –
CNDSI, destinat personalului din cadrul domeniului activităţilor de control nedistructiv din cadrul
birourilor vamale de frontieră. Din cei 36 de cursanţi ai DRV Galati, 35 cursanţi au susţinut
examenul la CNCAN şi au obţinut permisul nivel 2/CNCAN.
a organizat instruiri privind utilizarea echipamentelor de control vamal nedistructiv şi interpretarea
imaginilor cu personalul operator, la birourile vamale de frontieră din subordine.
a întocmit documentaţia şi înaintat la D.G.V. dosarele cu documentele necesare pentru 12 birouri
vamale în vederea reautorizării CNCAN a birourilor vamale din jurisdicţie.
a organizat în data de 9 Mai 2017 la sediul D.R.V.Galaţi cu ocazia „Zilei Europei în Vamă”, o
prezentare a echipamentelor de control nedistructiv aflate în dotarea autorităţii vamale(x-ray mobil,
endoscop, aparate de măsurat/identificat radiaţii, detector de droguri şi explozibili tip Itemiser)
precum şi exerciţii demonstrative cu două echipe canine în acţiunea de control antitabac la
mijloacele de transport şi călători.
a finalizat împreuna cu birourile vamale de frontieră din cadrul D.R.V.Galaţi dosarele în format de
hărtie şi format electronic pentru fiecare echipament de control nedistructiv–componentă a Unitaţii
Nucleare DGV–ANAF şi au fost inaintate la Serviciul Echipamente Control Nedistructiv din cadrul
DGV.
a întocmit si verificat lunar în aplicaţia ADIS situaţia controalelor şi rezultatelor obţinute cu
aparatura de control nedistructiv din dotarea birourilor vamale de frontieră care, a fost transmisă la
D.G.V. – Serviciul Echipamente Control Nedistructiv.
a reactualizat şi transmis registrul cu personalul vamal-utilizator expus la radiaţii ionizante din
cadrul birourilor vamale de frontieră ale D.R.V. Galati la Laboratorul de radiaţii ionizante pentru
luarea in evidentă de catre Ministerul Sănătaţii conform legislaţiei CNCAN.
a repus în funcţiune instalaţiile mobile de scanat cu raze X tip Foxraylle din dotarea birourilor
vamale de frontieră Oancea si Giurgiuleşti prin finalizarea acţiunii de recondiţionare a
acumulatorilor de la generatoarele de raze X şi de la ecranele de scanare din componenţa
instalaţiei.
o echipă din cadrul Compartimentului CECN al D.R.V. Galati a participat la acţiunea comună de
percheziţie efectuată în data de 15.10.2017 la un depozit din judeţul Vrancea împreună cu
procurorii D.I.I.C.O.T.–Structura Centrală si poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră Române, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate 37 de cutii ce
conţineau substanţe anabolizante, respectiv:470543 comprimate si 47654 fiole in valoare totală
estimativă de 2388565 lei.
a coordonat activitatea echipelor canine din cadrul birourilor vamale ale D.R.V. Galaţi.
6. ACTIVITATEA SERVICIULUI REGLEMENTĂRI VAMALE
Serviciul Reglementări Vamale are atribuţii şi sarcini de îndrumare pentru aplicarea
reglementărilor/ actelor normative unionale şi naţionale, de implementare unitară a tuturor metodologiilor
aprobate, de verificare şi îndrumare a activităţii agenţilor economici în domeniul vamal, de îmbunătăţire a
activităţii vamale din birourile vamale subordonate, de emitere a unor aprobări şi autorizări.
Activitatea desfăşurată de Serviciului Reglementări Vamale din cadrul Direcţiei Regionale
Vamale Galaţi se desfăşoară pe trei paliere principale: regimuri vamale, nomenclatură vamală şi origine şi
domeniul tranzit vamal.
45

Raport de performanţă 2017 - DGRFP Galaţi
Din analiza-diagnostic, efectuată cu ocazia autoevaluării stadiului de implementare a standardelor
de control intern/managerial anuale la nivelul Serviciului Reglementări Vamale din cadrul Direcţiei
Regionale Vamale Galaţi cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017 se constată următoarele
aspecte:
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 sunt
monitorizare de personalul specializat din cadrul Serviciului Reglementări Vamale.
Se observă o uşoarǎ creştere de 6% a numǎrului de autorizaţii pentru regimuri speciale şi autorizaţii
de depozitare, emise în procedură normală în anul 2017 faţă de 2016.
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,
care au intrat în vigoare de la 01.05.2016 şi care au determinat agenţii economici să se reautorizeze
datorită modificărilor legislative.
Referitor la nr. 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 creștere a acestora de la 1040 la 709 dosare,
respectiv cu 147 %, ceea ce presupune în primul rând o creştere a eficienţei activităţii de supraveghere
vamală.
În anul 2017 s-au efectuat 132 de controale ulterioare origine (nr. dovezi de origine) faţă de 121
emise în aceeaşi perioadă a anului trecut. Remarcăm o creştere a acestora cu 9 %, 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/ s-au recepţionate de către birourile vamale din cadrul Direcţiei
Regionale Vamale Galaţi este deosebit de laborioasă.
La nivelul anului 2017 au fost emise un nr. de 78130 de tranzite, faţă de 73824 în anul 2016,
constatându-se o creştere cu 6 % .
Scăderea numărului de autorizări societăţi comerciale de a utiliza carnete TIR cu 67 % faţă de
anul 2016 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 nivelul anului 2017 au fost depuse 59765 operaţiuni vamale de export, faţă de 58078 în anul
2016. Creşterea cu 3% a operaţiunilor de export reflectă dezvoltarea economică a a regiunii de sud-est, în
anul 2017.
7. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ACCIZABILE
În perioada analizată au fost gestionate în aplicaţia electronică EMCS de control a produselor
accizabile un număr total de 42 479 mişcări, din care:
- iniţiate de Birourile vamale din raza de competenta a D.R.V. Galaţi – 25 839 e-DA;
primite un nr. de 16 640 e-DA.

D. PRIORITǍŢI PENTRU ANUL 2018 ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII
ACTIVITĂŢII DIN DOMENIUL VAMAL ŞI AL PRODUSELOR ACCIZABILE
Identificarea, dezvoltarea şi aplicarea celor mai bune practici de lucru şi proceduri administrative;
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Armonizarea metodelor de lucru care decurg din Codul vamal al Uniunii şi alte măsuri legislative
puse în aplicare de către autorităţile vamale pentru protecţia 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, nr/ 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 XII
ACŢIUNI PROPUSE
DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PENTRU
ANUL 2018
Pe parcursul anului 2018 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 încât 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
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