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1. REZULTATE NOTABILE OBŢINUTE ÎN ANUL 2018

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.

Obiectivele avute în vedere pe parcursul anului 2018 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.
Principalele rezultate obţinute pe parcursul anului 2018 constau în:
creşterea veniturilor bugetare încasate cu 15,3 % faţă de anul precedent,
creşterea conformării voluntare la plată cu 1,64 p.p.faţă de anul 2017,
creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate urmare contatării abaterilor, identificării
cauzelor care au determinat abaterile constatate, conştientizării consecinţelor şi formulării, de
către auditori, de recomandări pertinente.
diminuarea costului colectării
Denumire indicator
Lei cheltuiţi la 1 milion lei venituri bugetare
nete
Cheltuieli cu personalul la 1 milion lei
venituri bugetare nete

An 2017
19.649,12

An 2018
19.197,73

18.333,67

18.250,12
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2. COLECTAREA VENITURILOR BUGETARE
2.1. Creşterea eficienţei colectării
La finele anului 2018, efortul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi de
colectare a veniturilor bugetare s-a concretizat în colectarea unei sume de 11.356,34 mil. lei,
înregistrând o creştere cu 94,61 mil. lei faţă de nivelul programat, cu un grad de realizare în procent de
100,84 %.
Se înregistrează creşteri semnificative comparativ cu anul precedent în cazul încasărilor din
contribuţiile de asigurări (+28,81 %), deoarece, începând cu luna februarie, aceste încasări au fost
influenţate pozitiv de noile condiţii legislative privind transferul contribuţiilor din sarcina
angajatorului în sarcina angajatului, reducerii cotei de transfer către pilonul II şi a stabilirii în sarcina
angajatorilor a contribuţiei asiguratorii pentru muncă în cotă de 2,25% pentru veniturile din salarii şi
asimilate salariilor.
Rezultatele pozitive au fost influenţate de:
colaborarea dinamică dintre 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 a contribuabililor
va duce la îmbunătăţirea percepţiei faţă de instituţie şi la creşterea încrederii faţă de aceasta.
Întreaga activitate desfăşurată în anul 2018 a fost concentrată pe eficientizarea colectării
veniturilor. Raportat la numărul de personal, veniturile bugetare nete colectate în anul 2018 au fost în
sumă de 5.500.755,91 lei, cu 19,56 % mai mult faţă de anul precedent.
Veniturile bugetare nete colectate la numărul de contribuabili au fost realizate în procent de
100,61 %, înregistrând o creştere cu 85,65 lei faţă de nivelul programat şi cu 1.767,68 lei faţă de anul
precedent.
Eficienţa colectării veniturilor în perioada 2017 - 2018
- lei -

Total, din care:

Indicator

diferenţe
2018-2017

Realizat 2017

Realizat 2018

%

Venituri bugetare nete colectate la
număr de personal

4.600.894,46

5.500.755,91

899.861,45

119,56

Venituri bugetare nete colectate la
număr de contribuabili

12.465,03

14.232,71

1.767,68

114,19

Pentru o reprezentare a performanţei actuale a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Galaţi, semnificativă este evoluţia colectării trimestriale a veniturilor din anii 2016 – 2018 (din
lunile în care se înregistrează cele mai mari încasări datorită termenelor legale de declarare şi plată a
impozitului pe profit, TVA datorat trimestrial, impozitului pe venitul microîntreprinderilor, etc.).
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Veniturile bugetului de stat au fost de 4.683,04 mil. lei, contribuţia cea mai importantă la
formarea acestora revenind impozitului pe venit cu o pondere de 32,49% şi taxei pe valoarea adăugată
cu o pondere de 31,88%.
Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete comparativ anul 2018 cu anul 2017
- mil. lei Venituri
TOTAL DGRFP
ANUL 2017 ANUL 2018
2018/2017
%
TOTAL BGC, administrat de
9.872,61
11.356,34
115,03
ANAF
Buget de stat ( exclusiv încasări în
4.691,61
4.683,04
99,82
vamă), din care:
Impozit pe profit
639,21
567,60
88,80
Impozit pe venit
2.084,08
1.521,10
72,99
TVA ( exclusiv încasări pentru
1.423,39
1.492,74
104,88
importurile de bunuri )
Accize ( exclusiv încasări în vamă )
25,77
20,77
80,60
CAM
177,12
Rest venituri ( exclusiv încasări în
519,16
903,71
174,08
vamă)
Bugetul Fondului Naţional Unic de
1.658,82
2.123,01
127,99
Asigurări de Sănătate
Bugetul asigurărilor sociale de stat
3.385,94
4.400,66
129,97
Bugetul asigurărilor pentru şomaj
136,24
149,63
109,83
4

Impozitul pe profit şi cel pe venit au scăzut comparativ cu anul anterior, influenţate atât de
reducerea cotei de impozit de la 16% la 10%, cât şi de facilitatea acordată privind reducerea cu 5 % a
impozitului pe profit / pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017,
pentru companiile care optează la plata defalcată a TVA.
Încasările din TVA pentru operaţiunile interne au fost de 1.492,74 mil. lei, ceea ce reprezintă o
creştere cu 4,88 % faţă de perioada similară a anului precedent. Încasările din taxa pe valoarea
adăugată au fost influenţate negativ şi de creşterea rambursărilor de taxă pe parcursul anului 2018
comparativ cu anul 2017.
În domeniul accizelor, faţă de încasările anului precedent (25,77 mil. lei), accizele au fost mai
mici cu 19,40%, veniturile colectate în 2018 fiind de 20,77 mil. lei (-5 mil. lei).
Încasările din contribuţii de asigurări sociale au înregistrat o creştere cu 1.492,30 mil. lei faţă
de anul 2017, ceea ce demonstrează că transferul contribuţiilor de la angajator la angajat a fost o
măsură extrem de benefică atât pentru angajaţi, angajatori, cât şi pentru bugetul de stat.
Dacă analizăm încasările realizate în anul 2018 prin prisma îndeplinirii programului de încasări
comunicat de ANAF, situaţia se prezintă astfel:
- mil.leiTotal, din care:
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

%

4.905,20

4.683,04

-222,16

95,47

4.187,96

4.400,66

+212,70

105,08

148,27

149,63

+1,36

100,92

2.020,30

2.123,01

+102,71

105,09

11.261,73

11.356,34

+94,61

100,84

Aceste rezultate au fost posibile printr-o coordonare eficientă a acţiunilor structurilor din
subordine, precum şi printr-o comunicare operativă şi responsabilitate în asigurarea unor servicii de
calitate oferite contribuabililor.
Structura încasărilor la bugetul general
consolidat în anul 2018

2.123,01;
19%
149,63;
1%

4.683,04;
41%

Buget de stat

Bugetul asigurărilor
sociale de stat
Bugetul asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul fondului naţional
unic de asigurări sociale
de sănătate

4.400,66;
39%
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2.2. Îmbunătăţirea conformării voluntare
Întrucât îmbunătăţirea conformării voluntare reprezintă cea mai facilă modalitate de colectare a
veniturilor bugetare, angajaţii instituţiei au ieşit în întâmpinarea aşteptărilor contribuabililor prin
acordarea de servicii complete, moderne, bazate pe proceduri simplificate şi prietenoase.
Prin intermediul organelor fiscale teritoriale au fost promovate serviciile on-line oferite
contribuabililor, spațiul privat virtual, ghiseul.ro, plata prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile
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 pe parcursul anului 2018 pentru îmbunătăţirea activităţii de
asistenţă pentru contribuabili, cu implicaţii majore asupra creşterii gradului de conformare voluntară la
depunerea declaraţiilor fiscale şi la plata obligaţiilor fiscale de către contribuabili au constat în:
acordarea asistenței on-line prin intermediul Formularului de contact, în scris precum și a
asistenţei directe la sediul organelor fiscale;
postarea materialelor informative cuprinzând noutățile 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 Galați la secțiunea “Informații 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;
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 și 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 declarațiile fiscale şi obţine anumite documente;
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 interacțiuni 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 au vizat oferirea unei imagini unitare a organului fiscal
precum şi calitatea serviciilor oferite contribuabilului, fiind găsite soluţii optime în ceea ce priveşte
rezistenţa la schimbare (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”).
Pe scurt, activitatea de asistenţă poate fi cuantificată din punct de vedere statistic astfel:
Număr adrese soluţionate
4.545
Număr apeluri telefonice
26.901
Număr întâlniri de lucru cu contribuabilii
238
Număr articole şi comunicate de presă editate
79
Număr participări la emisiuni radio şi TV
31
Număr materiale informative distribuite / editate
286
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În anul 2018, nivelul de declarare atins, de 95,59 %, reflectă un civism fiscal crescut al
contribuabililor în condiţiile în care s-a introdus obligativitatea transmiterii exclusiv on-line a
declaraţiilor fiscale.
Eficienţa măsurilor întreprinse, atât la nivelul DGRFP Galaţi, cât şi la nivelul structurilor
fiscale teritoriale, pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenţă pentru contribuabili se reflectă în
rezultatele obţinute, respectiv în creşterea gradului de conformare voluntară la plată de la 78,51% la
finele anului 2016, la 80,62% la 31.12.2017 şi la 81,94% la sfârşitul anului 2018.
Gradul de conform are voluntară la plată %
86,00

83,50

84,00
82,44

82,63

82,46

83,47
81,26

82,00
80,78

82,27

82,10
80,15

80,95

79,13

78,00

78,80

81,94

81,79
80,28

80,00

82,88

80,62

Gradul de
conformare voluntară
la plată % 2016

78,51

Gradul de
conformare voluntară
la plată % 2017

80,34
78,90
77,55

77,10
Gradul de
conformare voluntară
la plată % 2018

76,00
75,84

74,00

72,00
ACM DGRFP
Galaţi

AJFP Brăila

AJFP
Buzău

AJFP
AJFP Galaţi
Constanţa

AJFP
Tulcea

AJFP
Vrancea

DGRFP
Galaţi

2.3. Administrarea contribuabililor
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 2018. Perfecţionarea procedurilor de gestionare a declaraţiilor a dus la
înregistrarea unor rezultate îmbunătăţite în cadrul activităţii de gestiune contribuabili.

-

La data de 31.12.2018, la nivelul DGRFP Galaţi, se aflau în administrare 1.109.990
contribuabili, după cum urmează:
145.642 - persoane juridice,
52.705 - persoane fizice care desfaşoară activităţi economice în mod independent,
15.518 - persoane fizice care exercită profesii libere,
6.299 - întreprinderi familiale,
889.826 - alţi contribuabili.
7

-

-

Număr contribuabili cu obligaţii de declarare la data de 31.12.2018 pentru impozitele
prevăzute în vectorul fiscal:
număr contribuabili plătitori de impozit pe profit
25.737
număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderi
96.222
număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA
40.327
- plătitori înregistraţi în scopuri de TVA lunar
21.176
- plătitori înregistraţi în scopuri de TVA trimestrial
19.147
- plătitori înregistraţi în scopuri de TVA
0
- plătitori înregistraţi în scopuri de TVA anual
4
număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale
63.272
număr contribuabili plătitori de contribuţie asiguratorie pentru muncă
63.414
număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru asigurări de sănătate
63.391
număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile din salarii
şi asimilate salariilor
63.383
număr contribuabili plătitori de taxă pe jocuri de noroc
87
număr contribuabili plătitori de accize
373
147
număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere
număr contribuabili plătitori de impozit pe monopolul natural din sectorul
energiei electrice şi al gazului natural
43
număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile din activităţile
de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
496
număr contribuabili plătitori de impozit specific
256
Total număr declaraţii gestionate în anul 2018, pe fiecare tip de formular (declaraţii de
impozite, taxe şi contribuţii ) – 2.123.416
GRUPA

I.Declaraţii
de
impozite,
taxe şi
contribuţii

COD

DENUMIRE DECLARAŢIE

100

Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

101

Declaraţie privind impozitul pe profit

104

Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi
cheltuielilor

112

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

120

Decont privind accizele

130

Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă

300

Decont de taxă pe valoarea adăugată

301

DEPUSE,
din care:

ONLINE

365.785

331.290

25.280

21.123

2

2

760.233

731.989

265

243

0

0

299.048

284.836

Decont special de taxă pe valoarea adăugată

1.784

1.633

305

Decont special de taxă pe valoarea adăugată

2.832

209

307

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A.

18

7

710

Declaraţie rectificativă

10.542

8.972

8

II.Declaraţii
privind
impozitul
pe venit

212

Declaraţie unică

114.172

23.488

204

Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică

2.738

551

209

Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul personal

428

0

223

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

374

0

224

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

1.651

28

222

Declaraţie informativă privind începerea sau încetarea
activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în
România şi care obţin venituri sub formă de salarii din
străinătate

200

2

230

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

190.099

33

390

VIES Declaţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile
intracomunitare de bunuri

69.772

68.324

394

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

277.893

268.997

2.123.416

1.741.727

III.Declaraţii
informative

TOTAL declaraţii

Număr formulare 150 prelucrate de organele fiscale în anul 2018,
în vederea depunerii declaraţiilor on-line
Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate
Număr decizii de impunere anuală emise în anul 2018
din care : decizii cu sume de restituit
Sume restituite din deciziile de impunere anuală
Număr de decizii de regularizare sănătate
Măsuri sancţionatorii aplicate pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale:
- notificări:
- avertismente:
- număr amenzi:
- valoare amenzi:
Contribuabili declaraţi inactivi existenţi la 31.12.2018
din care:
-ca urmare a nedepunerii declaraţiilor
-declaraţi de inspecţia fiscală
-declaraţi de Serviciul executări silite
-declaraţi de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
-declaraţi conform art. 92, alin. (1), lit. d) – g) din Legea nr. 207 / 2015

29.033
21.373
152.706
112.166
9.251.884 lei
139.125
86.529
14.162
3.738
2.527.400 lei
38.477
26.545
881
105
86
10.860.
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Pe judeţe, situaţia contribuabililor inactivi se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Judeţul

Contribuabili
inactivi - total

Inactivi ca
urmare a
nedepunerii
declaraţiilor

1

2

3(4+5+6+7+8)

4

0

Inactivi
declaraţi
conform
art.92,
alin. 1, lit.
d-g din
Legea nr.
207/2015
8
750

Inactivi
declaraţi
de
inspecţia
fiscală

Inactivide
clarati de
Serviciul
Executari
Silite

Inactivi
declaraţi
de Direcţia
Generală
Antifraudă
Fiscală

5

6

7

1. Brăila

3.373

2.439

183

1

2. Buzău

3.948

3.101

39

9

1

798

21.431

15.181

522

21

83

5.624

4. Galaţi

5.904

3.964

81

74

0

1.785

5. Tulcea

1.842

962

49

0

1

830

6. Vrancea

1.979

898

7

0

1

1073

Total DGRFP
Galaţi

38.477

26.545

881

105

86

10.860

3. Constanţa

În domeniul TVA
În anul 2018 a fost depus un număr de 12.137 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 12.137 deconturi de TVA, a fost de 921.467.824 lei.
Pe judeţe, situaţia depunerii deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
se prezintă astfel:
Nr.
Judeţul
crt.
1. Brăila

Nr. DNOR
depuse
1.720

Suma negativă
de TVA
70.683.654

2. Buzău

1.334

64.761.601

3. Constanţa

3.293

238.206.356

4. Galaţi

1.637

70.710.869

5. Tulcea

1.060

54.289.706

6. Vrancea
Contribuabili mijlocii 01 -10
7.
2018

1.378

61.188.973

1.715

361.626.665

12.137

921.467.824

TOTAL DGRFP Galaţi

În anul 2018 a fost rambursată taxă pe valoarea adăugată în sumă de 745.750 mii lei.
Din totalul sumei de TVA rambursate, 315.995 mii lei ( 42,37%) reprezintă sume compensate
cu alte datorii la bugetul general consolidat, restul de 429.755 mii lei (57,63%) reprezentând TVA
restituită efectiv către contribuabili.
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Situaţia rambursărilor şi compensărilor de TVA în anul 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului 2017 este prezentată în tabelul de mai jos:
- mii lei –

Nr.
Crt.

Judeţul

Total
TVA
rambursată,
din care:

Pondere
Pondere
sume
Sume
Sume
sume
compen restituite
compen
restituite
sate
efectiv
sate
efectiv
(%)
(%)

Total
TVA
rambursată,
din care:

Pondere
Pondere
sume
Sume
Sume
sume
compen restituite
compen
restituite
sate
efectiv
sate
efectiv
(%)
(%)

2018

2017

1.

Brăila

54.888

19.024

35

35.864

65

42.556

17.606

41

24.950

59

2.

Buzău

47.175

18.866

40

28.309

60

44.843

17.221

38

27.622

62

3.

Constanţa

131.798

31.122

24

100.676

76

111.992

27.459

25

84.533

75

4.

Galaţi

49.092

17.454

36

31.638

64

44.913

14.399

32

30.514

68

5.

Tulcea

42.961

12.697

30

30.264

70

44.144

14.115

32

30.029

68

6.

Vrancea

47.141

18.333

39

28.808

61

28.967

13.824

48

15.143

52

372.695

198.499

53

174.196

47

335.544

174.549

52

160.995

48

745.750

315.995

42

429.755

58

652.959

279.173

43

373786

57

Contribuabili
Mijlocii
TOTAL D.G.R.F.P.
Galaţi
7.

2.4. Colectarea creanţelor bugetare
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 291.241 somaţii la persoane juridice şi la persoane fizice cu
suma de 2.450,96 mil. lei;
Încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 731,35 mil. lei, din care, pe categorii de
contribuabili şi măsuri de executare:
- mil. lei Total
Total sume realizate la BGC din executare silită,
din care:

731,35

- încasări după comunicarea somaţiei

340,05

- încasări din popriri pe conturi bancare

356,54

- încasări popriri înfiinţate pe venituri terţi

29,84

- valorificări din sechestre pe bunuri mobile

1,47

- valorificări din sechestre pe bunuri imobile

3,45

La finele anului 2018 încasările din arieratele recuperabile la bugetul general consolidat au fost
în sumă totală de 2.314,92 mil. lei (reprezentând 62,26% din totalul arieratelor recuperabile datorate
de contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice) din care 245,83 mil. lei au fost încasări din
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arieratele aflate în sold la finele anului precedent şi 2.069,09 mil. lei au fost încasări din arieratele
constituite în cursul anului 2018.
Ponderea cea mai mare a încasărilor din arierate recuperabile s-a înregistrat la bugetul se stat
(53,45%), urmată de cea a încasărilor din arierate recuperabile la bugetul asigurărilor sociale de stat
(32,86%).
Arieratele rămase de recuperat la 31 decembrie 2018 la bugetul general consolidat erau în
cuantum de 1.127,75 mil. lei, din care arierate aflate în sold la 31 decembrie 2017 în sumă de 505,07
mil. lei şi arierate înregistrate în cursul anului 2018 în sumă de 622,68 mil. lei.

3. REDUCEREA EVAZIUNII FISCALE
3.1. ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ
Obiectivele principale ale structurii de inspecție fiscală au fost duse la îndeplinire potrivit
competenţelor atribuite de lege în domeniul inspecţiei fiscale, în domeniul prevenirii şi combaterii
evaziunii fiscale și în conformitate cu strategia de acţiune a Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
Activitatea structurilor de inspecție fiscală coordonate de Direcţia de Inspecție Fiscală –
DGRFP Galați s-a desfăşurat în baza Programului de activitate transmis lunar/trimestrial/anual de
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală,
conform O.P.A.N.A.F. 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:
- 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 inspecție fiscală;
- soluționarea în termen a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, primite
pentru control anticipat;
- efectuarea de controale fiscale efectuate în baza Circularei nr. A_RFC 1521 / 22.08.2017 privind
dispunerea de măsuri pentru creșterea gradului de conformare;
- efectuarea de inspecţii fiscale şi instituirea de măsuri asigurătorii 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;
- inspecții fiscale ce au avut ca obiect analiza dosarului prețurilor de transfer.
Ca urmare a controalelor efectuate la contribuabili persoane juridice și fizice în anul 2018,
structurile de inspecție fiscală coordonate de Direcția de Inspecție Fiscală – DGRFP Galați au
înregistrat următoarele rezultate la principalii indicatori de performanță:
- număr inspecții fiscale (generale și parțiale): 1.897 (din care: 1.369 la contribuabili persoane juridice
și 528 la contribuabili persoane fizice);
- număr controale (controale inopinate, controale încrucișate și constatări la fața locului): 3.023 (din
care: 2.082 la contribuabili persoane juridice și 941 la contribuabili persoane fizice);
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- obligații suplimentare stabilite: 600.864 mii lei (din care: 564.236 mii lei la contribuabili persoane
juridice și 36.628 mii lei la contribuabili persoane fizice);
- diminuarea pierderii fiscale cu suma de 126.985 mii lei la contribuabili persoane juridice;
- au fost finalizate un număr de 21 de acțiuni urmare analizei riscului fiscal asociat prețurilor de
transfer urmare cărora s-au stabilit sume suplimentare în cuantum de 2.333 mii lei;
- număr controale efectuate în baza Circularei nr. A_RFC 1521 / 22.08.2017: 222 urmare cărora au
estimate sume în cuantum de 5.136 mii lei din care au fost stinse sume în cuantum de 1.559 mii lei;
- au fost aplicate un număr total de 648 amenzi (din care: 516 la contribuabili persoane juridice în
cuantum de 1.286 mii lei și 132 la contribuabili persoane fizice în cuantum de 190 mii lei).
Din analiza activității structurilor de inspecție fiscală, coordonate de Direcția de Inspecție
Fiscală – DGRFP Galați, s-au constatat următoarele tendințe:
creșterea calității actelor de control din prisma modului de selectare a contribuabililor ceea ce a
determinat diminuarea cu 68,23% a sumelor suplimentare stabilite prin estimare în anul 2018 față de
sumele stabilite prin estimare în anul 2017.

-68,23%

eficientizarea analizei de risc privind selectarea contribuabililor pentru inspecția fiscală a
determinat creșterea cu 20,42% a sumelor stinse din actele administrativ fiscale emise de inspecția
fiscală în anul 2018 față de sumele stinse în anul 2017;

20,42%

creșterea numărului de controale efectuate în baza Circularei nr 1521 / 2017 (emiterea de
dispoziții de măsuri). Urmare acestor acțiuni, în anul 2018 au fost încheiate un număr de 222 procese
verbale (suma încasată fiind de 1.559 mii lei), față de anul precedent în care au fost încheiate un număr
de 76 procese verbale (suma încasată fiind de 208 mii lei).
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3.1.1. ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
Activitatea structurii de inspecție economico – financiară din cadrul Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Galați s-a desfășurat în baza programului de activitate pe anul 2018
transmis de Direcția Generală de Inspecție Economico – Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor
Publice și a aprobărilor prealabile acordate în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 13 / 2014.
Ca urmare a controalelor efectuate, structura de inspecție economico – financiară din cadrul
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați a înregistrat următoarele rezultate la
principalii indicatori de performanță:
număr total de acțiuni: 313 acțiuni la un număr de 140 entităţi, în urma cărora au fost întocmite
584 acte, respectiv 286 acte de control conform prevederilor art. 19 lit. a) din HG nr. 101/2012 (122
rapoarte de inspecție economico – financiară, 162 note unilaterale, 2 procese – verbale), 147 acte de
control anexă la raportul de inspecţie economico-financiară conform prevederilor art. 19 lit. b) din HG
nr. 101/2012 (147 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor), 29 acte de control
întocmite urmare inspecţiilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 22 din OG nr. 119/1999 și
122 dispoziţii obligatorii emise;
acțiuni de inspecție economico-financiară generală: 52 acțiuni finalizate prin 49 rapoarte de
inspecție economico – financiară, 3 note unilaterale, 2 procese verbale de constatare și sancționare a
contravențiilor și 49 dispoziții obligatorii;
acțiuni de inspecție economico-financiară parțială/ acțiuni de control la operatorii economici în
baza prevederilor art. 6 lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2011: 59 acțiuni finalizate
prin 50 rapoarte de inspecție economico – financiară, 9 note unilaterale, 56 procese verbale de
constatare și sancționare a contravențiilor și 50 dispoziții obligatorii;
acțiuni cu obiectivul controlul ex-ante sumelor acordate de la bugetul general consolidat: 162
acțiuni finalizate prin 18 rapoarte de inspecție economico – financiară, 144 note unilaterale și 18
dispoziții obligatorii;
acțiuni de inspecție în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999: 29 acțiuni
finalizate prin: 29 procese verbale de inspecție și 19 procese verbale de constatare și sancționare a
contravențiilor;
acțiuni cu obiectivul verificarea și, după caz, avizarea sumelor alocate de la bugetul general
consolidat controlul ex-post: 11 acțiuni finalizate prin 5 rapoarte de inspecție economico – financiară,
6 note unilaterale, 1 proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și 5 dispoziții
obligatorii.
Urmare acţiunilor de control au fost constatate diferenţe de natură bugetară, diferenţe de natură
financiară, diferenţe faţă de evidenţa patrimoniului public deţinută de Ministerul Finanţelor Publice şi
alte diferenţe, în sumă totală de 917.330.512 lei. În cadrul acestor acțiuni de control au fost aplicate
231 sancţiuni contravenţionale (la un număr de 112 entități) în valoare de 203.800 lei.
Totodată, au fost transmise organelor de cercetare penală un număr de 2 sesizări, pentru care au
fost estimate posibile prejudicii în sumă totală de 4.170.910 lei și au fost dispuse un număr de 469
măsuri, din care 130 operative şi 339 ulterioare.

3.2. ACTIVITATEA VAMALĂ
Pe baza obiectivelor Strategiei de administrare fiscală 2017-2020, Direcţia Regională Vamală
Galaţi a stabilit, prin Documentul cadru nr. 3572/13.03.2018, obiectivele derivate, obiectivele
specifice şi acţiunile/activităţile de derulat pentru înfăptuirea politicii fiscal bugetare şi a obiectivelor
de guvernare în teritoriu.
Obiectiv derivat 1- Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în domeniul
resurselor proprii tradiţionale şi ale bugetului naţional (inclusiv alte impozite si taxe datorate statului),
14

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 2018
ÎN RAPORT CU PROGRAMUL DE ÎNCASARI
-leiPROGRAM
DGRFP GALATI

INCASARI

%

4.129.070.000

4.441.822.525

107,57

BRAILA

103.400.000

112.243.051

108,55

BUZAU

54.420.000

53.817.899

98,89

CONSTANTA

1.743.560.000

1.957.265.090

112.26

CONSTANTA SUD

2.076.370.000

2138.542.940

102,99

7.510.000

9.209.900

122,64

0

1.830.551

0

GALATI

98.070.000

117.255.476

119,56

ZONA LIBERA GALATI

16.710.000

20.817.984

124,59

BV OANCEA

0

0

0

GIURGIULESTI

0

68.346

0

DGRFP GALATI

0

0

0

23.080.000

25.402.019

110,06

TULCEA

5.950.000

5.357.727

90.05

SULINA

0

11.542

0

MANGALIA
M. KOGALNICEANU

VRANCEA

Peste 60% din activitățile curente ale autoritătii vamale (supravegherea vamală și fiscală,
controlul vamal sau autorizarea și mișcarea produselor accizabile) au ca rezultat indirect încasarea de
taxe, iar cele de supraveghere și control vamal derulate cu precădere la nivelul birourilor vamale de
frontieră urmăresc atingerea unui grad de siguranță și securitate adecvat pentru frontiera externă a UE.
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3.2.1. CONTROL VAMAL OPERATIV
Birourile vamale realizează supravegherea și controlul vamal al mărfurilor care fac obiectul
traficului internațional, al bunurilor și valorilor aparținând călătorilor și al mijloacelor de transport la
frontiera externă a României și a Uniunii Europene. De asemenea, acordă liberul de vamă pentru
mărfurile prezentate și declarate, închid operațiunile vamale cu caracter suspensiv, încasează sumele
datorate bugetului de stat și gestionează regimul sancționator la constatarea faptelor ce contravin
prevederilor vamale și fiscale.
Principalele activități ale autorității vamale referitoare la verificarea declaraţiilor vamale şi
gestionarea traficului de călători și mijloace de transport care au trecut frontiera în anul 2018 sunt
sintetizate în tabelul de mai jos, datele fiind preluate din aplicațiile SIIV, NCTS și ADIS:
BIROU VAMAL

Brăila

DV Import

DV Export

Tranzite sosite

Nr. persoane
controlate

Nr. mijloace de
transport și
colete controlate

1727

1976

2486

1801

8107

347

43

253

0

-

Buzău

4762

5269

4510

0

5303

Galaţi

11984

4412

11214

30905

73422

787

294

901

27

3963

Giurgiuleşti

-

-

14100

1454492

483542

Oancea

-

390

1921

1021748

287615

51408

19800

707

168

21212

Constanţa

8951

17963

3746

5457

26028

Mangalia

581

387

213

0

704

Vrancea

3600

1670

2152

0

3301

Tulcea

843

2524

710

1295

3615

Sulina

-

25

-

12071

933

Aeroportul DELTA
DUNĂRII

-

1

-

39

13

66

208

2826

39

403

Brăila Zona Liberă

Galaţi Zona Liberă

Constanţa Sud

Mihail Kogălniceanu

Pe lângă aceste domenii mai sunt și alte tipuri de declarații și documente care solicită atenția
lucrătorilor vamali, precum: autorizații de regim vamal, declarații sumare de intrare, declarații sumare
de ieșire, dovezi cu privire la statutul mărfurilor, declarații de depozitare temporară, notificări, înscrieri
în evidențe contabile, declarații vamale de tranzit emise (85.264), cereri de remitere/rambursare, etc.
Pentru a evidenția rezultatele structurilor vamale în ceea ce privește controale specifice, cu
efect în combaterea evaziunii fiscale, redăm în tabelul următor cele mai semnificative date:
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Birou vamal

Număr
acțiuni de
control

Valoare
obligații
fiscale
suplimentare
stabilite

Brăila

157

280155

2

3000

0

0

Buzău

585

174756

14

32000

0

0

Galaţi

379

253674

15

23000

10000

0

8

101068

84

372000

53007,57

163060

22

0

20

110000

45

120220

478

3899512

149

574000

41914180

1936440

Constanţa

1277

26906961

29

76000

1228150

196140

Mangalia

230

287435

0

0

0

0

Vrancea

600

34755

34

11000

0

0

Tulcea

281

118703

7

8000

0

0

DRV aparat propriu

323

339107

49

337000

318576

120400

Giurgiuleşti
Oancea
Constanţa Sud

Nr.
amenzi
aplicate

Valoare
amenzi
aplicate

Valoare estimată a
mărfurilor confiscate
(bunuri și numerar,
cu excepția
țigaretelor)

Număr
țigarete
confiscate

Remarcabilă este activitatea desfășurată de BVF Constanța în ceea ce privește valoarea
obligațiilor fiscale suplimentare stabilite și a numărului de controale care au dus la constatări de sume
precum și activitatea BVF Constanța Sud în materie de amenzi contravenționale aplicate dar și de
mărfuri, inclusiv țigarete confiscate și mărfuri contrafăcute.

3.2.2. CONTROL VAMAL ULTERIOR/ REVERIFICARE
Activitatea de control ulterior/reverificare 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 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 de încasat prin deciziile de regularizare a situaţiei emise ca urmare a activităţii de
control ulterior/ reverificare la nivelul D.R.V. Galaţi și al BV, sunt prezentate, comparativ pentru
perioada 2017 - 2018, în tabelul de mai jos:
D.R.V. GALATI / BIROURI
VAMALE
DRV Galaţi
Brăila
Buzău
Constanţa
Constanţa Sud
Galaţi
Zona Liberă Galaţi
Tulcea
Vrancea
Mangalia
TOTAL

Numarul de acte de control Sume constatate prin DRS (de incasat)
DRS
2017
2018
2017
2018
322 197
44
41
890 107
45
71
97 575
276 640
6
23
116 593
106 811
543
283
26 413 897
26 906 962
202
139
2 600 212
3 772 793
109
61
632 778
156 377
5
4
59 754
26 448
7
7
57 867
116 988
21
11
94 952
14 279
2
37
643 526
227 431
984
677
31 607 261
31 926 926

17

Trebuie precizat faptul că au fost și sume de restituit deoarece scopul activității de control
ulterior este să stabilească, în mod corect, obligațiile de plată ale agenților economici iar, în măsura în
care există justificări corespunzătoare și temei legal, să restituie sumele nedatorate.
În anul 2018 au fost efectuate 53 auditări ale agenților economici, din care: 9 pentru obţinerea
certificatului AEO de către agenți economici cu sediul în raza de competenţă şi 44 reverificari a
modului de respectare a criteriilor cerute pentru acordarea certificatului AEO, în concordanţă cu noul
Cod Vamal Unional.

3.2.3. CONTROL CU ECHIPE MOBILE
Activitatea specifică de supraveghere şi control vamal cu echipe mobile este organizată doar la
nivelul DRV Galaţi. Aceasta este realizată pe baza planurilor bilunare de misiune de către 4 inspectori
vamali şi a constat în misiuni care au avut ca obiectiv atât verificări în trafic a mijloacelor de transport
încărcate cu bunuri sau mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, precum şi a mijloacelor de
transport încărcate sau susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile.
Au fost executate, deasemenea, verificări în domeniul produselor accizabile (antrepozite fiscale,
operatori distributie si comercializare en detail produse energetice, operatori distribuţie si
comercializare angro băuturi / tutun, beneficiari de produse energetice scutite de la plata accizelor),
verificări inţiate urmare a solicitarii Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF privind respectarea
legislaţiei fiscale în domeniul produselor energetice şi stabilirea obligaţiilor fiscale generate de
operaţiunile de punere în liberă circulaţie a mărfurilor accizabile în scutire de la plată (cod aditional
X999), precum şi acţiuni comune cu alte instituţii abilitate ca urmare a solicitărilor primite, inclusiv
acţiuni pe frontieră.
În urma controalelor efectuate, au fost identicate societăţi care au achizitionat şi ulterior au
comercializat produse accizabile fără ca furnizorul să dețină atestat de comercializare, societăţi care nu
erau înregistrate ca plătitoare de accize şi care utilizau ulei uzat ca şi combustibil pentru încălzire în
centralele termice proprii fără respectarea legislaţiei fiscale incidente, precum și o societate care a
declarat eronat cantităţile de vin din stoc şi ieșite neregulamentar din antrepozitul fiscal, etc.

3.2.4. 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 mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală (DPI), traficului ilicit de bunuri
culturale mobile (BCM), specii sălbatice de floră şi faună (CITES), metale preţioase, aliaje ale
acestora şi pietre preţioase (MPP), precum şi a traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi
siguranţa consumatorului (SVP), alte prohibiţii şi restricţii.
Birourile vamale au participat la 13 operațiuni derulate pe bază de planuri naționale sau
europene (PON/JCO) pe direcțiile: protecția drepturilor de proprietate intelectuală, transport ilicit de
deșeuri, combaterea traficului ilicit de substanţe psihoactive noi (SPN), combaterea comerţului ilegal
cu specii sălbatice de floră / faună şi a exploatării forestiere ilegale, măsuri netarifare la expedițiile
poștale, combatere trafic de droguri și precursori, etc.

3.2.5. CONSTATĂRI NEFISCALE la BV:
În data de 8.01.2018, la B.V.I Vrancea - poştă, a fost identificat un aparat de emisie-recepţie
BAOFENG model UV-82, S/N: 17UV093155, expediat de BAOFENG, comandat prin site-ul
www.aliexpress.com, din R.P. Chineză, de o persoană fizică. Urmare a notificării autorităţii de
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supraveghere a pieţei – ANCOM - aceasta a concluzionat nu respectă prevederile Directivei
2014/53/UE (RED) privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la
dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr. 740/2016.
Produsul nu a fost pus în liberă circulaţie.
În 16.04.2018, la BVF Constanţa, la oficiul poştal, s-a reţinut un plic cu 106 g de substanţă
pulverulentă de culoare roz, având destinatar un cetăţean din Constanţa, cazul fiind ulterior predat
BCCO Constanţa, spre cercetare;
În 5 iunie şi 8 iunie, la BVF Constanţa, la oficiul poştal, s-au reţinut un 60 de pastile de Ritalină
(10 şi 20 mg) cu efect psihotrop. Cazurile au fost predate la BCCO Constanţa, spre cercetare;
În 27.06.2018, la BVF Oancea au fost reţinute 184 de kg. de tutun pentru narghilea ascunse într-un
locaş amenajat dintr-un autocar condus de un cetăţean bulgar. Cazul a fost infracţiune şi s-a predat
spre cercetare penală.
În data 10.07.2018, în urma controlului fizic (vamal) la BVF Constanţa- Poştă, s-au descoperit: un
flacon de 30 ml. de lichid uleios de culoare maron, cu denumirea de HALEIGH’S HOPE – organic
botanical blend şi 2 cutii conţinând 60 tablete de 1,5 mg., LDN Low Dose Naltrexone. Mărfurile
au fost reţinute cu A.R.B. şi au fost predate la organele competente pentru verificăril ulterioare.
În data de 18.07.2018, în urma controlului vamal efectuat de către lucrătorii vamali din Oficiul
Poştal Business Tomis Vamă, asupra unui colet sosit din Nigeria, s-au descoperit: 10 tablete de
culoare albă inscripţionate MB 760 (meprobamat) şi 183 g. de substanţă vâscoasă de culoare
galben muştar şi alb gălbui . Aceasta a fost reţinută cu A.R.B. 31/ serie ANV nr. 136657 din
18.07.2018 şi s-a întocmit Procesul verbal de predare către SCCO din Porturile Maritime
Constanţa nr. 271/18.07.2018;. Reţinerea a fost înregistrată în aplicaţia ADIS cu nr. 273 din
18.07.2018.

3.2.6. DOMENIUL DPI
Indicator de analiză
Nr. dosare dpi
Nr. ARB-uri
Nr. ARB-uri dovedite
Grad confirmare contrafacere
Nr. unităţi produse reţinute
Valoare produse reţinute (euro)

2018
133
157
96
61%
peste 1 milion unităţi
peste 9,3 milioane euro

Reţineri dpi semnificative:
La data de 29.03.2018, la BVF Constanţa (port) s-a reţinut o cantitate de 28.637 buc. cuţite şi
briceaguri, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor
COLUMBIA, BROWNING şi BENCHMADE, în valoare de cca 420.240 euro (produse originale) şi
pentru care titularii dpi au confirmat că sunt contrafăcute;
La data de 08.05.2018, la BVF Constanţa Sud s-a reţinut cantitatea de 13.024 buc. diverse
articole de îmbrăcaminte şi încălţaminte, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate
intelectuală deţinute de diverşi titulari, în valoare de 151.295 euro (produse originale), mărfuri
confirmate a fi contrafăcute;
La data de 18.10.2018, la BVF Constanţa Sud s-a reţinut cantitatea de 7.644 buc. diverse tipuri
de jucării, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de diverşi
titulari, în valoare de 68.268 euro (produse originale), mărfuri confirmate a fi contrafăcute;
La datele 12.10.2018 şi 21.12.2018, lucrătorii vamali din cadrul BVF Constanţa Sud în urma
controalelor efectuate, au reţinut cantitatea de 311.040 seturi (3 buc/set) prezervative marca DUREX,
în valoare de 622.080 euro, provenite de la acelaşi exportator pentru care titularul d.p.i LRC
PRODUCTS LIMITED a confirmat că sunt contrafăcute.
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3.2.7. CONTROL VAMAL NEDISTRUCTIV
Din luna februarie 2018, autoritatea vamală, conform condiţiilor impuse de către C.N.C.A.N. în
autorizaţia de deţinere nr.FM 337/2018, nu a mai avut dreptul de a utiliza instalaţiile radiologice din
dotarea birourilor vamale.
În luna ianuarie 2018, DRV Galaţi a întocmit documentaţia de prelungire a autorizaţiei de
utilizare CNCAN pentru scanerul fix cu raze X tip THSCAN 1215-F, închiriat de la CN Administraţia
Porturilor Maritime S.A. Constanţa şi s-a obţinut de la CNCAN o nouă autorizaţie de utilizare cu
termen de valabilitate până în data de 04.02.2023. (Autorizatia nr. VI 187/2018).
Instalaţia de scanat cu raze X model THSCAN, fiind singura instalaţie de control non intruziv
(scaner fix cu raze X) utilizată de către lucrătorii vamali din cadrul B.V.F. Constanţa Sud la scanarea
containerelor.
Situaţia comparativă 2018/2017, a numărului de scanări cu scanerul cu raze X tip THSCAN
(din dotarea BVF Constanţa sud) se poate observa în tabelul de mai jos:
Birou vamal de
frontieră

Denumire
instalaţie/echipament

BVF Constanţa Sud

Numar de scanări
2017

THSCAN MB 1245-F

Numar de scanări
2018

11250

7777

În 2018, scanerul cu raze X tip THSCAN (din dotarea BVF Constanţa Sud), a fost utilizat la
verificarea containerelor şi mijloacelor de transport selectate în baza analizei de risc;
Numărul de scanări pentru 11 luni din anul 2018 a fost de 7.777, în scădere fată de aceeaşi
perioadă a anului precedent. Această scădere s-a datorat şi faptului că în luna ianuarie a anului current,
instalaţia nu a putut fi folosită datorită lipsei autorizaţiei CNCAN de utilizare, iar din data de
11.11.2018 s-a defectat.

3.2.8. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ACCIZABILE
La nivelul birourilor vamale care au atribuții în domeniul produselor accizabile, respectiv de
autorizare a operatorilor economici şi controlul mişcărilor de produse accizabile, situația sintetică a
principalelor elemente este prezentată în tabelul următor:

Număr

Sume
constatate

3 UF 3 U.F.

DAI-uri
anulate

3

Decizii de
impunere

DAI-uri
emise

BVI BUZAU

3

Analiza mişcării
produselor
accizabile în regim
suspensiv
DAI-uri
sosite

B.V.F. BRAILA

*Referate
întocmite la
dosarul de
autorizare
Propuse
pentru
anulare
Propuse
pentru
revocare
Propuse
pentru
suspendare

Emise

Autorizaţii emise în domeniul
produselor accizabile

0

0

0

339

30

-

10

3616

0

1 AF

0

472

621

-

10
7

42148

281

555

3

23

22065

23854

18

0

0

1375

-

63

20930

657

2

7

1617

B.V.F. GALATI

6

6

1

2

0

B.V.F. CONSTANTA

2

7

0

0

0

BVI VRANCEA

35

80

-

8

2

1269
0
1358

B.V.F. TULCEA

5

9

0

1

0

1015
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În perioada analizată au fost gestionate în aplicaţia electronică EMCS de control a
produselor accizabile un număr total de 43 247 documente administrative pentru deplasarea
produselor accizabile în regim suspensiv de accize pentru care autoritatea vamală efectuează
control documentar și/sau fizic. Nivelul activității este aproximativ egal cu cel din 2017 (42 479)

3.2.9. 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 se desfăşoară pe trei paliere principale: regimuri vamale, nomenclatură vamală
PLUS origine şi domeniul tranzit vamal. Principalele tipuri de activităţi specifice SRV, sunt :
Nr.
crt.

Denumire activitate

Aprobări/modificări autorizaţii de regimuri
vamale speciale, depozite
Autorizare societăţi comerciale de a utiliza
2.
carnete TIR
1.

3. Stabilire valoare în vamă
Efectuare controale ulterioare (nr. dovezi de
origine)
Autorizații autorizare a importurilor de bunuri
5. în regim de scutire de taxe vamale potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1186/2009
Autorizaţii de exportatori autorizaţi
6.
4.

7.
8.

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

2017

Indicator
dinamic

2018

1500 %

1040 dosare
penale

209 (8 în
CDMS)
19 emise
26 revocate
598 dosare
penale

132

118

89 %

0

4
(1 emisă /
3 respinse)

-

0

2

-

238

268

113 %

7

7

100 %

293
3

71 %

58 %

Se observă o scădere a numǎrului de autorizaţii pentru regimuri speciale şi autorizaţii de
depozitare, emise în anul 2018 faţă de 2017.
Această scădere 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, precum şi intrării în funcţiune a noului Sistem centralizat de
decizii vamale – CDMS. De interes a fost și activitatea cu privire la instituirea garanțiilor pentru
derularea operațiunilor.
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4. ALTE ACTIVITĂŢI
4.1. Activitatea de soluţionare a contestaţiilor
În anul 2018, la nivelul structurilor de soluţionare contestaţii din cadrul DGRFP Galaţi au fost
înregistrate un număr de 929 dosare de contestaţii, având ca obiect:
contestaţii formulate împotriva Deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale principale
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale;
contestaţii promovate împotriva Deciziilor referitoare la obligaţii de plată accesorii;
contestaţii formulate împotriva Deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de
mediu pentru autovehicule;
contestaţii formulate împotriva Deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate
cu legislaţia în materie vamală;
contestaţii formulate împotriva Deciziilor de impunere anuale, a Deciziilor de impunere din
oficiu şi altor acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere.
Activitatea de contestaţii DGRFP Galaţi
- Număr contestaţii în curs de soluţionare
la 01.01.2018
- Număr contestaţii înregistrate
în anul 2018
- Total contestaţii
Total contestaţii soluţionate, din care:
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 31.12.2018

Dosare
nr.

Capete
de cerere

Sume
- lei-

244

388

66.242.017

929
1.173

2.010
2.398

178.446.806
244.688.823

1.054

2.085

218.984.098

119

1.172
30
259
624

103.226.870
380.176
50.427.491
64.949.561

313

25.704.725

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)
380.176 + 50.427.491
50.807.667
------------ x 100 = ------------------------------------------------ x 100 = ------------------- x 100 = 32,98%
(A+ D) +R
380.176 + 50.427.491 + 103.226.870
154.034.537
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 2018, serviciul juridic din cadrul DGRFP Galaţi a
comunicat structurilor de soluţionare contestaţii un număr de 130 soluţii irevocabile în sumă totală de
48.463.190 lei din care, în 49 cazuri s-a admis acţiunea contestatarilor pentru suma de 17.891.875 lei, a
fost respinsă acţiunea în 79 de cazuri totalizând 29.726.456 lei şi două cazuri în sumă de 844.859 lei
au fost soluţionate cu altă soluţie.
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A
17.891.875
---------- x 100= ------------------------------------- x 100 = 37,57 %
A +R
17.891.875 + 29.726.456

4.2. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică
În cadrul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în cursul anului 2018 s-au efectuat
un număr de 4.268.908 operaţiuni de încasare, din care 1.387.464 operaţiuni în numerar şi 2.881.444
operaţiuni prin virament, concretizate valoric în venituri încasate de 26.299 milioane lei, precum şi
un număr de 2.746.943 operaţiuni de plată, din care 138.509 operaţiuni în numerar şi 2.608.434
operaţiuni prin virament, concretizate valoric în plăţi efectuate de 40.212 milioane lei.
În cursul anului 2018, 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.transparentabugetara.gov.ro, unde se află informaţii despre activitatea financiar-bugetară a tuturor instituţiilor
publice din ţară.
S-au coordonat acţiunile de elaborare şi execuţie a bugetelor celor 396 unităţi administrativ
teritoriale precum şi a instituţiilor subordonate acestora.
S-a acordat 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 anul 2018 s-au înregistrat un număr de 18.247 operaţiuni prin card, valoarea
totală a acestor operaţiuni fiind de 20,307 mil. lei, reprezentând 7.02% din totalul încasărilor în
numerar de la persoane fizice.
Începând din luna iunie 2018 s-au efectuat operaţiuni privind subscrierea, vânzarea,
rambursarea valorii nominale şi a dobânzii aferente titlurilor de stat pentru populaţie.
În anul 2018 s-au efectuat un număr de peste 3.000 acţiuni de îndrumare, pregătire profesională
şi control la nivelul celor 24 trezorerii operative din regiune, în scopul respectării instrucţiunilor şi a
normelor legale în domeniu.

4.3. 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 2018 următoarele :
Monitorizarea agenţilor economici beneficiari de ajutor de stat, conform HG nr. 1680 / 2008 şi
HG nr. 332 / 2014 - 50 acţiuni;
Diseminarea schemei de ajutor de stat, conform HG nr. 807 / 2014 - 494 acţiuni;
Aplicarea programului de verificare privind posibile fapte de publicitate înşelătoare
transmis de MFP- DGAS - 1.180 acţiuni;
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Sesizări /Autosesizări în baza art. 7, alin. 3 din Legea nr. 158 / 2008 privind publicitatea
înşelătoare şi publicitatea comparativă - 88 acţiuni;
Mediatizarea pe plan local a sechemelor de ajutor de stat – 472 acţiuni;
Realizarea şi asigurarea bunei funcţionări a activităţilor de ajutor de stat, practici neloiale şi
preţuri reglementate – 1.460 acţiuni.

4.4. Activitatea de Tehnologia Informaţiei
Obiectivul principal al Serviciului Tehnologia Informaţiei este asigurarea implementării 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; aplicaţie de gestiune a derulării contractelor – evidenţierea acestora pe CPV şi ordonanţarea
plăţilor pentru aceste contracte; evidenţa în format electronic a dosarelor gestionate de serviciile
Contestaţii, Juridic; 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 coordonat, configurat şi finalizat activitatea de înlocuire a serverelor de producţie de la
nivelul fiecărei Administraţii Judeţene a Finanţelor Publice din cadrul DGRFP Galaţi,
s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de lucru, prin actualizarea şi configurarea software-ului
de bază (SO, IE, alte drivere şi utilitare) în vederea accesării aplicaţiilor locale,
s-a asigurat gestionarea drepturilor de acces a utilizatorilor finali la aplicaţiile portalizate, în
conformitate cu procedurile interne de lucru privind sistemul de Management al Identităţii,
s-a asigurat primul nivel de intervenţie atât în exploatarea echipamentelor de tehnică de calcul
şi comunicaţii cât şi în exploatarea aplicaţiilor informatice, rezolvându-se toate incidentele semnalate
de utilizatori precum şi solicitările de informaţii,
personalul IT a efectuat activităţi de depanare şi remediere a defecţiunilor hardware apărute,
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 iniţiale şi rectificative 112 şi L153 pentru DGRFP Galaţi,
personalul IT de la DGRFP Galaţi a fost direct implicat în prelucrarea, verificarea,
centralizarea, încărcarea declaraţiilor anuale 205 la nivelul DGRFP Galaţi,
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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),
s-a finalizat configurarea şi implementarea Sistemului de Registratură Electronică SIDOC la
nivel DGRFP Galaţi,
s-a realizat înrolarea utilizatorilor sistemului informatic PATRIMVEM, pe baza solicitărilor
făcute de către aceştia,
s-au realizat activităţi de administrare şi întreţinere a site-ului DGRFP Galaţi.

4.5. Birou Avize şi Autorizaţii (case de marcat)
În domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale - OUG nr. 28/1999, cu modificarile si
completarile ulterioare
În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, au fost soluţionate un număr de 41.054 cereri depuse de
contribuabili / utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale vechi şi amef-uri noi (cu jurnal
electronic fiscal), reprezentând solicitări privind autorizarea / atribuirea de numere de ordine din
Registrul de evidenţă amef-uri vechi, anularea / radierea de amef-uri vechi, transfer numere de
atribuire amef-uri vechi / modificarea locului de instalare amef-uri vechi, şi certificate de atribuire a
numărului unic de identificare pentru amef-uri noi cu jurnal electronic, respectiv:
Referitor la cereri AMEF-uri VECHI, au fost soluţionate un număr de 9.932 cereri amef-uri
vechi, aferente utilizatorilor de aparate arondaţi fiscal în judeţele administrate de DGRFP Galaţi Biroul Avize şi Autorizaţii:
1. Galaţi = 2.183 cereri agenti economici, din care:
• Pentru atribuire număr de ordine conform Registrului = 858
• Pentru radieri / anulări nr de ordine
= 1.192
• Pentru tranfer nr ordine de la un punct de lucru la un alt punct de lucru din judeţ
= 133;
2. Brăila = 1.319 cereri agenţi economici, din care:
• Pentru atribuire numar de ordine conform Registrului = 426
• Pentru radieri / anulari nr de ordine
= 831
• Pentru tranfer nr ordine de la un punct de lucru la un alt punct de lucru din judeţ
= 62;
3. Buzău = 1.111 cereri agenţi economici, din care:
• Pentru atribuire număr de ordine conform Registrului = 667
• Pentru radieri / anulări nr de ordine
= 397
• Pentru tranfer nr ordine de la un punct de lucru la un alt punct de lucru din judeţ
= 47 ;
4. Vrancea = 977 cereri agenţi economici, din care:
• Pentru atribuire număr de ordine conform Registrului = 472
• Pentru radieri / anulări nr de ordine
= 442
• Pentru tranfer nr ordine de la un punct de lucru la un alt punct de lucru din judeţ
= 63;
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5. Tulcea = 545 cereri agenţi economici, din care:
• Pentru atribuire număr de ordine conform Registrului = 283
• Pentru radieri / anulări nr de ordine
= 233
• Pentru tranfer nr ordine de la un punct de lucru la un alt punct de lucru din judeţ
= 29;
6. Constanţa = 3.797 cereri agenţi economici, din care:
• Pentru atribuire număr de ordine conform Registrului = 1.979
• Pentru radieri / anulări nr de ordine
= 1.524
• Pentru tranfer nr ordine de la un punct de lucru la un alt punct de lucru din judeţ
= 294;
Referitor la cereri AMEF-uri noi (cu jurnal electronic fiscal), urmare implementării şi punerii
în aplicare a aplicaţiei informatice AMEF-NUI, au fost soluţionate, în perioada 04.06.201831.12.2018, un număr de 31.122 cereri operatori economici şi pentru care au fost emise certificate de
atribuire a numărului unic de identificare pentru un număr de 39.296 case de marcat cu jurnal
electronic, aferente utilizatorilor de aparate arondaţi fiscal în judeţele administrate de DGRFP Galaţi Biroul Avize şi Autorizaţii:
= 6.050 cereri op. economici, pentru un număr de 7.912 amef_nui,
1. Galaţi
2. Brăila
= 3.176 cereri op. economici, pentru un număr de 4.047 amef_nui,
3. Buzău
= 4.385 cereri op. economici, pentru un număr de 5.329 amef_nui,
4. Vrancea
= 3.466 cereri op. economici, pentru un număr de 4.257 amef_nui,
5. Tulcea
= 3.073 cereri op. economici, pentru un numar de 3.608 amef_nui,
6. Constanţa = 10.972 cereri op. economici, pentru un numar de 14.143 amef_nui.
Referitor la cereri AMEF-uri noi (cu jurnal electronic fiscal) prin SPV, au fost soluţionate un
număr de 754 cereri operatori economici, fiind emise certificate de atribuire a numărului unic de
identificare pentru un număr de 2.251 case de marcat cu jurnal electronic.
În domeniul autorizării magazinelor TAX- FREE care efectuează vânzarea şi restituirea taxei
pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană (OMFP nr. 101 / 2016) au
fost soluţionate 3(trei) cereri de autorizare, pentru care au fost emise şi elaborate, în mod favorabil, 4
(patru) autorizaţii pentru 4 (patru) magazine care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor
nestabiliţi în Comunitatea Europeană, în conformitate cu dispoziţiile OMFP nr. 101 / 2016 pentru
aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice,
care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană.
În domeniul antrepozitelor fiscale de TVA, conform OMFP nr. 104 / 2016 la nivelul DGRFP
Galaţi nu au fost cazuri / solicitari.
În domeniul tichetelor de masă, cadou, creşă, conform Legii nr.142 / 1998 şi Legii nr. 193 / 2006
(după caz, în funcţie de contribuabilii administraţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
reglementările legale) - nu au fost solicitări la nivel DGRFP Galaţi.
Conform OMFP nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe
valoarea adaugată 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 în Romănia au fost soluţionate:
- 1.093 cereri de eliberare a certificatelor de scutire TVA pentru Forţele Armate Americane (US
Army), Forţele Armate Canadiene şi consulatul Turciei;
- 12 cereri restituire TVA pentru Consulatul General al Federaţiei Ruse, Consulatul General al
Republicii Turcia, Biroul Ataşatului Comercial, Biroul Ataşatului pe Servicii de Religie.
În domeniul autorizării antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor
înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, conform OMFP nr. 2482/2017, Biroul Avize şi Autorizaţii
(case de marcat), asigură activitatea curentă a Comisiei Regionale pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate. În anul 2018, au fost organizate un număr de 23 de şedinte de
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lucru ale Comisiei şi au fost puse la dispoziţia membrilor Comisiei, Notele de prezentare întocmite în
urma analizării documentaţiei care au constat, în principal, în solicitări în vederea autorizării, privind
produsele accizabile armonizate, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control
referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor. Urmare deciziilor Comisiei au fost
emise şi elaborate un număr de:
- 30 autorizaţii de antrepozite fiscale,
- 4 autorizaţii destinatar înregistrat,
- 6 autorizaţii expeditor înregistrat,
- 1 autorizaţie importator autorizat,
- 1 operator economic autorizat pentru producţie, achiziţtii import / furnizare cărbuni / lignit / cocs,
conform art. 355 – 358 din Legea nr. 227/2015,
- 1 decizie reducere garanţie,
- 7 decizii revocare autorizaţii de antrepozit fiscal,
- 4 decizii respingeri cereri autorizaţii,
- 4 contestaţii depuse de operatorii de produse supuse accizelor armonizate, soluţionate conform
OMFP nr. 3004 / 2017.

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

Prin intermediul Centrului Zonal Focşani al Şcolii de
Finanţe Publice şi Vamă ce funcţionează în sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, în anul 2018 au fost
organizate un număr de 7 cursuri la care au participat 126
funcţionari publici din cadrul Direcţiilor Generale Regionale a
Finanţelor Publice Galaţi, Iaşi, Bucureşti, Direcţiei Generale
Antifraudă Fiscală.
Cele 7 cursuri organizate au fost organizate după următorul program:
În data de 27.03.2018 a fost organizat cursul cu tema „Cursuri în domeniul fiscal bugetar” la
care au participat 18 de persoane în cadrul DGRFP Galaţi (domeniul cursului –fiscalitate).
În perioada 22.05 – 23.05.2018 a fost organizat cursul „Prezentarea unor cazuri speciale şi a
unor cazuri ce descriu fraude din domeniul accizabile instrumentate de structurile de control operativ
ale DGAF””, la care au participat 33 de persoane din cadrul DG Antifraudă –DCF (Tribunal Brăila,
Tribunal Buzău, Tribunal Constanţa, Tribunal Galaţi, Tribunal Vrancea, Tribunal Tulcea, Curtea de
Apel Constanţa, DNA –ST Galaţi, DIICOT Galaţi (domeniul cursului - antifraudă).
În data de 10.07.2018 a a fost organizat cursul „Comunicare şi transparenţă decizională:
îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii” la care au participat 20 de persoane din cadrul DGRFP Galati
(AJFP Vrancea (domeniul cursului – asistenţă contribuabili).
În perioada 27.06-28.06.2018 a fost organizat cursul „Customs Control Process” la care au
participat 11 de persoane din cadrul DGRFP Galati (BV Giurgiuleşti, BVF Oancea), DGRFP Cluj (BV
Sighet, BV Halmeu), DGRFP Craiova (BV Porţile de Fier II, BVF Porţile de Fier I), DGFP Timişoara
(BV Moraviţa, BVF Naidas), (domeniul cursului – vamal).
În data de 12.09.2018 a fost organizat cursul „Managementul resurselor umane-Managementul
performanţei”, la care au participat 13 persoane din cadrul DGRF Galaţi, (domeniul cursului –
management).
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În data de 21.09.2019 a fost organizat cursul „Soluţii pronunţate în materia contenciosului
administrativ fiscal” la care au participat 12 persoane din cadrul DGRFP Galaţi (AJFP Vrancea),
(domeniul cursului – drept şi legislaţie comunitară).
În perioada 19-11.09.2019 a fost organizat cursul cu tema „Tehnici de comunicare
organizaţională” la care au participat 19 persoane din cadrul DGRFP Iaşi, DGRFP Galaţi, (domeniul
cursului comunicare).

4.7. Activitatea de audit public intern
În cursul anului 2018 la nivelul DGRFP Galaţi a fost realizat un număr de 20 misiuni din care
19 misiuni de audit planificate şi 1 misiune de audit ad-hoc, toate fiind misiuni de asigurare care au
presupus abordarea auditului de conformitate / regularitate pentru obiectivele stabilite.
Structura planului anual întocmit pentru anul 2018 la nivelul DGRFP Galaţi respectă
prevederile Normelor metodologice specifice exercitării activităţii de audit public intern, elaborate de
D.A.P.I. - A.N.A.F., înregistrate sub nr. 548 / 15.12.2015.
Elaborarea planului anual de audit înregistrat sub nr. 734 / 29.11.2017 s-a realizat în baza
planificării multianuale, a proceselor de reevaluare a riscurilor, coroborat cu numărul de auditori.
Planul de audit public intern pe anul 2018 a fost realizat în proporţie de 100%. Menţionăm că
în conformitate cu planul de audit actualizat la data de 17.12.2018, au fost cuprinse în plan un număr
total de 20 misiuni de audit. Acestea au fost realizate în totalitate, încheindu-se un număr de 20
rapoarte de audit
După cum s-a mai menţionat, în anul 2018 au fost realizate un număr de 20 de misiuni de
asigurare, din care 19 misiuni de audit planificate şi 1 misiune de audit ad-hoc, care au vizat entităţi
importante ale direcţiei regionale şi s-au realizat la nivelul tuturor A.J.F.P-urilor, astfel:
a) pentru domeniul Funcţiilor specifice:
1. Activitatea de Colectare - un număr de 15 misiuni, respectiv:
-1 misiune pe activitatea de colectare şi executare silită;
-4 misiuni pe activitatea registru contribuabili, declaraţii fiscale persoane fizice/juridice;
-8 misiuni pe activitatea de evidenţă pe plătitori, compensări şi restituiri persoane fizice/juridice;
-2 misiune pe activitatea de valorificare bunuri;
2.Activitatea de inspecţie fiscală – o (1) misiune;
3. Activitatea de inspecţie economico-financiară – o (1) misiune;
4.Activitatea vamală – o (1) misiune;
b) pentru domeniul Juridic:
1. Activitatea Juridică – două (2) misiuni;
Pentru anul 2018, a fost formulat un număr total de 264 recomandări (din care 76 de
recomandări sunt aferente rapoartelor întocmite în anul 2017 şi care au avut termen de implementare
în anul 2018) cu următoarele rezultate:
- 218 recomandări implementate în termenul stabilit. Menţionăm că nu au existat recomandări
implementate după termenul stabilit;
- nu au existat recomandări parţial implementate (în curs de implementare);
- 46 recomandări neimplementate, pentru care termenul de implementare stabilit este aferent anului
2019.
În anul 2018 au fost întocmite 3 (trei) Formulare de Constatare şi Raportare a Iregularităţilor
(FCRI) în cadrul a două misiuni de audit public intern după cum urmează:
1. În cazul misiunii de audit public intern privind „Auditarea activităţii de colectare şi
executare silită a creanţelor bugetare datorate de contribuabili persoane juridice şi fizice”, Raport
audit nr. GLR_API 505/18.07.2018, au fost constatate 3 iregularităţi pentru care s-au întocmit 3
formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor după cum urmează:
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a)- FCRI nr. 1/29.06.2018 cu referire la constatările privind examinarea activităţii privind procedura
de insolvenţă şi lichidări, respectiv:
în unele cazuri, aflate sub incidenţa Legii 85/2014, structurile de Inspecţie fiscală nu au
transmis informaţiile solicitate în timp util Serviciului Juridic;
într-un caz accesoriile calculate la nivelul structurilor de evidenţă pe plătitor pentru debitele
stabilite prin acte administrative emise de inspecţia fiscală, au fost transmise cu întârziere Seviciului
juridic, pentru înscriere la masa credală.
b)- FCRI nr. 2/29.06.2018, cu referire la următoarele aspecte constatate din analiza dosarelor de
executare silită a persoanelor fizice, respectiv:
întârzieri mari în derularea procedurilor de executate silită pentru care executarea silită s-a rezumat
numai la emiterea somaţiilor;
întârzieri mari în instituirea sechestrelor şi înscrierea acestora la OCPI;
în unele cazuri s-au înregistrat întârzieri mari privind evaluarea bunurilor sechestrate şi
valorificarea acestora;
nu a fost respectată procedura de întocmire a procesului verbal de sechestru bunuri mobile;
instituiri de popriri bancare cu întârziere;
instituirea cu întârziere a sechestrelor asupra bunurilor imobile;
neinstituirea unui sechestru.
c) - FCRI nr. 3/29.06.2018 pentru constatările rezultate din analiza dosarelor de executare silită a
persoanelor juridice, referitoare la:
un caz în care nu s-a instituit sechestru asupra bunului mobil;
cazuri în care dreptul de a cere executarea silită a amenziilor contravenţionale este prescris
FCRI nr. 1, 2 şi 3 din 29.06.2018 au fost transmise cu adresa nr. GLR-API 461/29.06.2018 în vederea
aducerii la cunoştinţă directorului general al DGRFP Galaţi şi transmise cu adresa nr. GLR-API
460/29.06.2018 la Biroul de control din cadrul DGRFP Galaţi.
2. În cazul misiunii de audit public intern privind „Auditarea activităţii de programare şi
realizare a acţiunilor de inspecţie fiscală la contribuabilii persoane juridice şi fizice”, Raport audit
nr. GLR_API 11/07.01.2019 au fost constatate iregularităţi care au determinat necesitatea întocmirii
unui (1) formular de constatare şi raportare a iregularităţilor cu referire la constatările privind
examinarea activităţii privind procedura de insolvenţă şi lichidări, respectiv:
- în unele cazuri, modul de întocmire al actelor de inspecţie fiscală a fost necorespunzător, deciziile de
impunere fiind întocmite incorect;
- în unele cazuri analizate în eşantion creanţelor bugetare nu au fost înscrise în totalitate la masa
credală.
FCRI nr. 1/19.12.2018 a fost transmis cu adresa nr. GLR-API 805/19.12.2018 în vederea aducerii la
cunoştinţă directorului general al DGRFP Galaţi şi transmisă cu adresa nr. GLR-API 804/19.12.2018
la Biroul de control din cadrul DGRFP Galaţi.
În anul 2018 serviciul Audit Public Intern a realizat şi alte acţiuni (acţiuni delegate
U.C.A.A.P.I -M.F.P.Bucureşti), astfel:
- a fost efectuată o avizare pentru funcţia de şef compartiment audit public intern, din cadrul unui UAT
din cadrul DGRFP Galaţi, acţiune în care a fost implicat un număr de 2 auditori, fondul de timp alocat
fiind de 3 zile;
- a fost efectuată o acţiune privind avizarea de Norme metodologice proprii referitor la exercitarea
activităţii de audit.
Menţionăm că auditul nu a fost implicat în derularea activităţilor care intră în sfera auditabilă,
neexistând niciun fel de element sau ingerinţă asupra caracterului independent al compartimentului de
audit şi, respectiv al obiectivităţii auditorilor.
În anul 2018 rapoartele de audit întocmite au fost avizate de conducerea instituţiei în forma în
care au fost înaintate, neexistând solicitări de modificare a acestora.
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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.
În anul 2018 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.
Menţionăm ca puncte forte ale funcţiei de audit:
Auditul public intern sprijină managementul DGRFP Galaţi, în identificarea şi evaluarea
riscurilor semnificative, astfel încât să poată fi eliminat/asigurat un nivel de rezonabilitate a riscului
acceptat de organizaţie, contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul
public intern evaluează în permanenţă eficacitatea şi eficienţa sistemului de control , asigurând
perfecţionarea lui continuă.
Auditul public intern ajută structurile auditate să-şi atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare
sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscului, de control şi de conducere a
entităţii.
Constatarea abaterilor, identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate,
conştientizarea consecinţelor şi formularea de recomandări pertinente şi viabile au dus la creşterea
eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate.
Comunicarea dintre auditori şi personalul auditat precum şi implementarea recomandărilor
formulate în scopul dezvoltării formelor de control intern manifestate la nivelul activităţilor auditate au
condus la creşterea gradului de înţelegere a importanţei şi semnificaţiei identificării şi gestionării
eficace a riscurilor la nivelul fiecărei structuri funcţionale.
Recomandările formulate de auditori în baza deficienţelor constatate au fost însușite în totalitate
de către conducerea entităţilor auditate, fapt ce arată recunoaşterea managementului entităţii privind
aportul auditului la îmbunătăţirea activităţii.

4.8. 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 2018, total 1.217, din care:
- contencios administrativ = 145
- cercetare, urmărire sau judecată în materie penală = 1.044
- plângeri contravenţionale = 53
- insolvenţă = 2
- contestaţii la executare = 0
- alte cauze = 0
Număr total cauze soluţionate în anul 2018:
105
- câştigate definitiv şi / sau irevocabil
86
- pierdute definitiv şi / sau irevocabil
19
Număr de prezenţe în faţa organelor de cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată, în
reprezentarea intereselor ANAF, MFP sau a Statului Român = 87
Număr avize / opinii juridice = 5.253
Număr acte administrative analizate şi avizate din punct de vedere al legalităţii : 4.719
Număr proiecte de Contracte, comenzi, acte adiţionale şi acorduri cadru avizate : 673
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Număr alte lucrări (mandate / adrese de comunicare / ş.a.) = 1.933
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 : 347 participări.

4.9. Buget, contabilitate, financiar
Cod
indicator

Denumire indicator

50.01 Total buget de stat

Credite
bugetare
aprobate la
31.12.2018
330.580.000

Plati totale
efectuate la
31.12.2018

%

329.781.838 99.76%

51.01 Autoritati publice si actiuni externe, din
care:
01 Cheltuieli curente, din care:
10 Titlul I – Cheltuieli de personal,din care:

318.925.000

318.147.308 99.76%

305.450.000
288.915.000

304.683.418 99.75%
288.318.587 99.80%

10.01
10.02
10.03
20
59

274.783.000
4.139.000
9.993.000
14.598.000
1.937.000

274.268.380
4.093.700
9.956.507
14.463.299
1.901.532

99.82%
98.91%
99.64%
99.08%
98.17%

13.475.000
11.655.000
11.655.000
526.000
43.000
483.000
11.129.000
23.000
11.106.000

13.463.890
11.634.530
11.634.530
507.104
42.900
464.204
11.127.426
22.283
11.105.143

99.92%
99.83%
99.83%
96.41%
99.77%
96.11%
99.99%
96.88%
99.99%

70
54.01
01
20
20.12
20.30.09
59
59.17
59.37

- cheltuieli cu salariile in bani
- cheltuieli salariale in natura
- contributii
Titlul II - bunuri si servicii
Titlul XI - alte cheltuieli
Titlul XIII Cheltuieli de capital
Alte serv.publice generale
Cheltuieli curente, din care:
Titlul II - bunuri si servicii, din care:
Consultanta si expertiza
Executarea silita a creantelor bugetare
Titlul X Alte cheltuieli, din care
Despagubiri civile
Sume aferente restituirii contravalorii
bunurilor si sumelor confiscate

4.10. Biroul de control
Principalele activităţi ale Biroului de Control din cadrul DGRFP Galaţi sunt următoarele:
verifică activitatea desfăşurată 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 2.872
funcţionari publici și personal contractual;
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 2018 au fost încheiate 44 acte de control intern, şi anume:
17 rapoarte de control intern, din care 3 rapoarte au fost întocmite pentru soluţionarea petiţiilor,
13 note de control intern,
13 note de soluţionare a petiţiei;
1 notă de clasare a petiției.

•
•
•
•

Prin cele 44 acte de control intern au fost propuse şi aprobate 153 măsuri, din care:
3 măsuri privind sesizarea organelor de cercetare penală,
16 măsuri corective,
29 măsuri de prevenire,
105 alte măsuri.

Din prisma complexității verificărilor și a rezultatelor obținute, se rețin două acțiuni de control
intern, prin care s-au constatat nereguli cu privire la:
• nedispunerea unei reverificări a perioadei fiscal pentru care au apărut date și informații cu caracter
de noutate ce influențau rezultatele fiscal ale contribuabilului în cauză și care au determinat
obținerea în mod illicit de sume de la bugetul de stat sub forma unor rambursări de TVA și/ sau
compensări cu alte obligații fiscal, ce a avut drept consecință neînregistrarea în evidența fiscal a
contribuabilului a unor obligații fiscal în sumă totală de 3.675.588 lei, la perioada de referință,
constând în: TVA din reverificare - 1.043.741 lei, impozit pe profit - 2.121.629 lei, impozit pe
venituri din alte surse - 510.218 lei;
• înființarea cu întârziere a popririi disponibilităților bănești deținute de către un operator economic
în conturile deschise la Trezorerie, a avut ca și consecință obținerea, de către acesta, de cote
defalcate din impozitul pe venit, cât și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale în perioada iulie 2014 – octombrie 2017, în sumă de
6.249.029,49 lei.

4.11. 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 baza Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2018,
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a răspuns unui număr total de 148 de solicitări
de informaţii de interes public.
Furnizarea informaţiilor de interes public comunicate din oficiu s-a realizat prin transmiterea
comunicatelor şi informărilor de presă şi prin afişarea informaţiilor la sediile şi pe site-ul instituţiei.
Astfel, în cursul anului 2018, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a redactat şi a
transmis către mass-media locală un număr total de 185 communicate de presă. În acest sens, massmedia a reprezentat un partener important şi în anul 2018.
Diseminarea informaţiilor cu caracter fiscal în rândul persoanelor fizice şi juridice, a fost
asigurată şi prin organizarea la nivel local şi regional a 191 de întâlniri cu contribuabilii.
Totodată, încă din anul 2017, prin intermediul aplicaţiei “Formular de contact” contribuabilii pot
depune on-line petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări, informaţii de interes public, asistenţă în domeniul
fiscal, asistenţă tehnică-servicii informatice, cereri de audienţă. Prin “Formularul de contact” s-a
asigurat crearea unui singur canal de comunicare prin e-mail prin intermediul căruia se realizează
monitorizarea şi administrarea eficientă a solicitărilor.
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În anul 2018, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, au fost gestionate la nivelul
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice un număr total de 1.683 petiţii şi cereri de audienţă
transmise de către cetăţeni sau organizaţii legal constituite.
De asemenea, în rândul acţiunilor de promovare şi informare se înscrie şi apariţia unui număr
mai mare de anunţuri pe reţeaua de socializare Facebook, pe pagina “ANAF- Anunţuri valorificare
bunuri”, ce a determinat creşterea numărului de followers.
Asigurarea transparenţei instituţionale prin oferirea de informaţii prompte şi de calitate, printr-o
bună colaborare cu mijloacele de informare în masă dar şi prin actualizarea continuă a site-ului
instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost ţintele activităţii de comunicare de la nivelul
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi.

4.12. Protecţia datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului nr. 679/ 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în vigoare din
data de 25 mai 2018, a fost desemnat un responsabil cu protecţia datelor la nivelul Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi.

5. RELAŢII INSTITUŢIONALE
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 2018,
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 2018, 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 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 Poliţia şi Jandarmeria pe linia:
îmbunătăţirii serviciilor publice,
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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 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 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.

6. COOPERAREA CU ADMINISTRAŢII FISCALE DIN
ALTE STATE
Pe parcursul anului 2018 a fost gestionat schimbul internaţional de informaţii în domeniul
impozitelor directe, desfăşurat în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în
domeniul fiscal, precum şi în baza convenţiilor de evitare a dublei impuneri la care România este
parte.
În acest context, pentru perioada raportată:
s-au transmis un număr de 70 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 131 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 AJFP-urile coordonate
de DGRFP Galaţi,
au fost soluţionate un număr de 941 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 emis un număr de 842 rapoarte din baza de date VIES referitoare la operaţiunile
intracomunitare desfăşurate de contribuabilii români situaţi în aria de competenţă a DGRFP Galaţi,
informaţii din baza de date constituită în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din Regulamentului UE
nr. 904 / 2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul
TVA.
s-au transmis 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.
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 2018, la nivelul DGRFP Galaţi s-au
34

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 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.

7. BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA DGRFP GALAŢI
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 2018 putem menţiona:
Modernizarea spaţiului de primire a contribuabililor prin implementarea conceptului de ghişeu
unic, în vederea unei interacţiuni de tip „front-office” cu contribuabilii.
Punerea la dispoziția contribuabililor a unor calculatoare conectate la internet și îndrumarea
acestora în mod corespunzător de către personalul din cadrul unităților fiscale, prin proiectul
“Asigurarea unor metode de “auto-servire” în unitățile fiscale cu personal de sprijin”.
Promovarea sistemului informatic PATRIMVEN, implementat la nivelul ANAF, privind
schimbul de informaţii în formă dematerializată, cu instituţiile publice în beneficiul
cetăţeanului care nu mai este nevoit să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea
documentelor / adeverinţelor de venit necesare şi depunerea lor la Primăria de domiciliu /
unităţi şcolare, după caz.
Implementarea sistemului electronic de gestionare a fluxurilor de contribuabili la nivelul
municipiilor Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Tecuci, Râmnicu Sărat,
Mangalia, Medgidia, Eforie, sistem ce eliberează contribuabililor bonuri de
ordine prin tehnica touch-screen şi permite realizarea unei atmosfere de lucru ordonate,
degajate, confidenţiale şi fără aglomeraţie.
În cazul unităţilor fiscale/puncte de lucru pentru care nu s-au achiziţionat sisteme de gestionare
a cozilor, pentru a se putea analiza activitatea desfăşurată şi pentru a se obţine date statistice
relevante, s-a realizat în regie proprie, la nivelul DGRFP Galaţi, aplicaţia - Gestiune flux
contribuabili "faţă în faţă” care să permită funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi ce
implică interacţiunea "faţă în faţă”, să introducă aceste date la momentul interacţiunii, ca
ulterior să poată fi prelucrate în scopuri statistice, în structura solicitată prin Circulara ANAF
nr. A-VAD 353 / 13.07.2016.
Monitorizarea implementării Standardului de o oră, cu ajutorul sistemelor automate de
gestionarea cozilor, precum şi prin aplicaţia realizată în regie proprie, la nivelul DGRFP Galaţi
- Gestiune flux contribuabili "faţă în faţă”,
Monitorizarea activităţii din cadrul ghişeului unic prin rotaţie, de către personalul de conducere
al structurilor care desfăşoară activităţi cu publicul,
Publicarea de materiale informative în cadrul secţiunii speciale pe pagina de internet a
instituţiei cu denumirea “Info DGRFP – Comunicate de presă” astfel încât contribuabilii să
aibă acces în permanenţă la ultimele informaţii în materie de fiscalitate (legislaţie, termene de
plată, depunere declaraţii, etc.);
Publicarea pe pagina de internet a DGRFP Galaţi la secţiunea “Informaţii utile” a unor
materiale informative de interes general privind aplicarea prevederilor fiscale,
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Crearea unui secţiuni speciale pe pagina de internet a instituţiei cu denumirea “Informaţii
privind utilizarea serviciului Spaţiul Virtual Privat”, astfel încât contribuabilii, persoane fizice,
se pot informa asupra obligaţiilor fiscale neplătite, pot vizualiza deciziile de impunere, pot
verifica dacă angajatorul a declarat contribuţiile de asigurări sociale şi de asemenea pot depune
declaraţiile fiscale şi obţine anumite certificate şi adeverinţe,
Promovarea metodei on-line de depunere a declaraţiilor fiscale, prin utilizarea portalului 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.
În 2018 s-au menținut bunele practici identificate anterior pe diverse domenii de activitate, atât
cele cu caracter administrativ / organizatoric cât și cele cu caracter procedural.
Regulile de bună practică au fost împărtășite de reprezentantul DRV Galați titularilor
drepturilor de proprietate intelectuală participanți la a XX-a ediție a Simpozionului “Protectia
si Apărarea Proprietătii Intelectuale – Combaterea contrafacerii si pirateriei, o misiune
imposibila?” organizat de SC ROMINVENT SA la Brașov în perioada 03-05 octombrie 2018.

8. ACŢIUNI PROPUSE DE DGRFP GALAŢI PENTRU ANUL
2019
Pe parcursul anului 2019 vom acţiona pentru creşterea eficienţei şi calităţii actului fiscal
aplicând agenţilor economici un tratament echitabil şi nediscriminatoriu, 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,
Eugen CIORICI
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9. Anexe
Anexa 1

Nivelul indicatorilor specifici (date operative)
Ind.

Denumire

F1a

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), inclusive 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 impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pentru
care s-a modificat baza de impunere în total
impozite, taxe şi contribuţii verificate la
contribuabili persoane juridice
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare
inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii
persoane juridice care înregistrează pierdere fiscală
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
Procent din solicitările în format hârtie, soluţionate
în maximum 25 zile
Procent din e-mail-uri, soluţionate în maximum 20
zile
Gradul de realizare a misiunilor de audit public
intern

F1b
F1c
F2

F3

F4
F5
F8
F9
F10
F11
F12

F13

F14
F15

F22
F23
F57

An 2018
Nivel programat
Nivel realizat
100%
100,84%
100%

100,01%

100%

100,61%

431.529.938 lei

329.474.242 lei

156.969.811 lei

163.974.535 lei

85%

81,94%

96,90%

95,59%

10

7,97

20

14,12

85%

2.303.288 lei /
inspector
534.529 lei /
inspector
93,27%

749.888,42 lei /
inspecţii
37,57%
32,98%

89,68%
102,84%
100%
37

F58

Gradul de acceptare a misiunilor de audit public
intern
F59 Gradul de acoperire a obiectelor auditabile pe timpul
misiunii de audit
F60 Gradul de realizare în termenele stabilite a lucrărilor
repartizate, altele decât misiunile de audit public
intern planificate
F61 Gradul de actualizare a fişelor de post ≥ 50%
F62 Gradul de ocupare a posturilor ≥ 90%
F63 Gradul de realizare a instruirilor planificate prin
planul anual de formare ≥ 80%
F67a Rata de retenţie a noilor angajaţi după 12 luni
F67b Rata de retenţie a noilor angajaţi după 24 luni
F68 Nivelul de satisfacţie a personalului cu privire la
procesul de recrutare
F74 Gradul de utilizare a resurselor financiare alocate
prin bugetul de cheltuieli la Cap. 51.01 titlul 10 ˝Cheltuieli de personal˝
F75 Gradul de utilizare a resurselor financiare alocate
prin bugetele de cheltuieli la Cap. 51.01 şi 54.01
titlul 20 - ˝Bunuri şi servicii˝
F76 Gradul de soluţionare al solicitărilor de informaţii de
interes public
F79 Gradul de soluţionare a solicitărilor reprezentanţilor
mass media locală şi centrală
F81 Gradul de soluţionare a petiţiilor/sesizărilor depuse
de cetăţeni

100%
100%
100%

98,05%
88,83%
100%
1
0,98
100
99,79%

98,98%

100%
96,05%
96,92%
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Anexa 2

Principalii indicatori ai activităţii Trezoreriei pentru anul 2018:
I.

INDICATORI NUMERICI

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

1.363.983
181.298
1.182.685

2.Număr conturi analitice de venituri bugetare

6.828.043

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

4.268.908

- în numerar

1.387.464

- prin virament

2.881.444

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
6.Număr operaţiuni de plăţi dispuse din conturi de cheltuieli bugetare / disponibilităţi
deschise la Trezoreria Statului, din care:
- în numerar
- prin virament
7.Număr de operaţiuni 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

46.079
281.677
2.746.943
138.509
2.608.434
128.432
milioane lei
26.299
1.580
24.719
40.212
792
39.420
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