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 În Monitorul Oficial
aprobarea Procedurii privind
 Principalele prevederi:
 -PatrimVen este 
care sunt colectate şi agregate
public din administraţia 
legii, care sunt furnizate
administraţia publică central
 - Furnizarea de informa
public din administraţia 
207/2015 privind Codul 
baza altor acte normative
juridice care reglementeaz
public din administraţia 
respective. 
 -Utilizarea de că
administraţia publică central
protocol de aderare care
precum şi descrierea interfe
  Lista serviciilor disponibile
din administraţia publică
completează de către Ministerul
 Agenției Naționale de Administrare
baza prevederilor legale,
De asemenea, la cererea
public din administraţia 
se poate actualiza lista serviciilor
 - Formularul protocolului
sistemului informatic PatrimVen
instrucţiunile de completare.
 Protocolul de aderare se
public din administraţia 
semnătura electronică, republicat
910/2014 al Parlamentului
sau cu sigiliu electronic 
 Protocoalele de 
modificările şi completările
Prezentul ordin cuprinde
PatrimVen. 
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Precizări privind PatrimVen 

 

Oficial nr.  136/10.02.2022 a fost publicat  OMF 109
privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces

prevederi: 
 un depozit de informaţii şi documente, în formă

agregate date obţinute de la autorităţile/instituţiile
publică centrală şi locală ori de la contribuabili/pl

furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes
centrală şi locală. 

informaţii către autorităţile publice, instituţiile publice
publică centrală şi locală se realizează în baza 
 de procedură fiscală, cu modificările şi complet

normative care dispun ca, în scopul realizării atribuţiilor 
reglementează activitatea autorităţilor publice, instituţiilor publice

publică centrală şi locală, acestea să primească

ătre autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes
centrală şi locală a sistemului informatic PatrimVen

care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului
interfeţelor de acces la acesta. 

disponibile autorităţilor publice, instituţiilor publice
ă centrală şi locală din cadrul sistemului informatic

Ministerul Finanțelor (MF), din proprie iniţiativă sau
Administrare Fiscală (ANAF), pe măsură ce rezult

legale, de acces al acestora sau pentru realizarea furniz
cererea justificată a unei autorităţi publice, instituţii publice

publică centrală şi locală şi ţinând cont de capacitatea
serviciilor disponibile. 

protocolului de aderare care include lista serviciilor
PatrimVen se publică pe portalul MF, respectiv al 

completare. 
se semnează de autorităţile publice, instituţiile publice
publică centrală şi locală, în condiţiile Legii nr. 455/2001
republicată, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului

Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014, 
 şi se transmite electronic. 
 aderare aprobate anterior, potrivit OMFP  nr. 2.632/2016,
rile ulterioare, rămân valabile.  

cuprinde și procedura privind înrolarea, precum și modalit

  Bdul Independen

Focșani

 Tel :

 Fax 

  e-mail

 ajfp.vrancea@anaf.ro 
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109/2022 pentru 
 în PatrimVen. 

ă dematerializată, în 
iile publice şi de interes 

contribuabili/plătitori, în condiţiile 
interes public din 

publice şi de interes 
 dispoziţiilor Legii nr. 
ările ulterioare sau în 
 stabilite de normele 
publice şi de interes 
ă informaţiile 

interes public din 
PatrimVen se face în baza unui 

sistemului informatic, 

publice şi de interes public 
informatic PatrimVen se 

sau la solicitarea 
rezultă necesitatea, în 

furnizării de informaţii.  
publice şi de interes 

capacitatea tehnică a MF, 

ciilor disponibile din cadrul 
 ANAF, împreună cu 

publice şi de interes 
455/2001 privind 

Regulamentului (UE) nr. 
cu certificat calificat 

2.632/2016, cu 

modalitățile de acces în 

Bdul Independenței nr. 24, 

șani 

:  +40 237.236.600 

 : +40 236.21.72.66 

mail :               
ajfp.vrancea@anaf.ro  


