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  Capitolul I 
INFORMAŢII GENERALE DESPRE JUDEŢUL VRANCEA 

 

  

                                                                                                                                           
      

Judeţul Vrancea este atestat 
documentar pentru prima dată într-o 
scrisoare în limba latină din 2 iulie 1431  
(document descoperit de Constantin C. 
Giurescu) în care voievodul 
Transilvaniei, Ladislau Apor anunţă pe 
judele Braşovului că Alexandru cel 
Bun a concentrat trupe 
spre Putna (Puttnam). Voievodul Apor a 
aflat ştirea de la câţiva locuitori din 
Transilvania ce „au ieşit pe drumul 
Vrancei” („per viam Varancha”). 
Referindu-se la la Varancha, Bogdan 
Petriceicu Haşdeu a emis opinia că 
termenul aparţine fondului lexical de 
origine traco-dacicã, deoarece numele 
Vran ar însemna pădure, munte. 
Vrancea a fost un ţinut al 
transhumanţei, fapt de necontestat care 
şi explică caracterul său păstoresc şi 
tradiţiile etnofolclorice. Prin cele câteva 
sute de variante ale baladei „Mioriţa” regăsite în creaţia populară vrânceană, una dintre 
acestea fiind culeasă pentru întâia oară de Alecu Russo la Soveja, în 1846, trimisă lui Vasile 
Alecsandri şi publicată în culegerea acestuia „Poezii populare”, Vrancea poate fi considerată 
leagănul celui mai expresiv poem al etnogenezei româneşti”. 

 

Judeţul Vrancea,  are o suprafaţă de 4. 850 km2 (2,04% din suprafaţa ţării) şi următorii 
vecini : la nord judeţul Bacău, la nord-est judeţul Vaslui, la est judeţul Galaţi, la sud-est judeţul 
Brăila, la sud si sud-vest judeţul Buzău şi la vest judeţul Covasna.  

Populaţia judeţului Vrancea este formată din  392.317 locuitori,  populaţie ce se regăseşte 
în municipiile Focşani şi Adjud, în oraşele Mărăşeşti, Odobeşti şi Panciu, în 68 de comune 
cuprinzând 331 sate. 
  
 

Capitolul II 
PREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea este o unitate subordonată  
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi  prin care se  desfăşoară ansamblul 
activităţilor de administrare şi îndrumare fiscală a contribuabililor, respectiv: înregistrarea 
fiscală, declararea, stabilirea, colectarea şi verificarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 

 
“Vrancea, ţara minunilor naturale, ţara poveştilor 
bătrâneşti, ţara cântecului strămoşesc şi a poeziei 
neîntrecute de nici un ţinut românesc, este partea 
cea mai frumoasă a depresiunii carpatice”

 
 (V.P. 

Arbore) 
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altor sume datorate bugetului general consolidat, aplicarea măsurilor de executare silită potrivit 
legii şi asistenţă contribuabili.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datele de contact ale conducerii Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Vrancea 

Echipa care a coordonat activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Vrancea în anul 2020 a fost compusă din: 

                                                             ŞEF ADMINISTRAŢIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 

Datele de contact ale instituţiei: 

Telefon centrală: 0237/236600;  

Fax: 0237/217266; 

E-mail general: Admin.FCVNJUDX01.VN@anaf.ro    

        ajfp.vrancea@anaf.ro  

FLORIN CIPRIAN IAMANDI 
(23.03-31.12.2020) 

Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 
Tel: 0237/217912 
Fax: 0237/217266 

E-mail: Ciprian.Iamandi.VN@anaf.ro  
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ŞEF ADMINISTRAŢIE ADJUNCT COLECTARE 
 
 
 
 
 
 

 

                      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

RELU GABRIEL BOTEZATU 
(11.05-10.11.2020) 

Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 
Tel: 0237/236.600 int. 127 

Fax: 0237/217266 
E-mail: Relu.Botezatu.VN@anaf.ro  

FLORIN CIPRIAN IAMANDI 
(01.01-10.05.2020) 

Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 
Tel: 0237/236.600 int. 127 

Fax: 0237/217266 
E-mail: Ciprian.Iamandi.VN@anaf.ro  

GEORGE VASILE GÎSCULESCU 
ANGHELIU DRAGOŞ  
 (11.11.2020-31.12.2020 

Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 
Tel: 0237/236.600 int. 127 

Fax: 0237/217266 
E-mail: George.Gisculescu.VN@anaf.ro  
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ŞEF ADMINISTRAŢIE ADJUNCT INSPECŢIE FISCALĂ 
                                                              

 
 
 
 
 
 

                                              
 

TREZORIER ŞEF 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAMELIA IONIŢĂ 
Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 

Tel: 0237/217919 
   Fax: 0237/217919 

E-mail: Camelia.Ioniţă.VN@anaf.ro   

ADRIAN GEORGE BUZDRUG 
(01-31.01.2020) 

(13.04-31.12.2020) 
Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 

Tel: 0237/223816 
   Fax: 0237/235436 

E-mail: Adrian.Buzdrug.VN@anaf.ro   

DANIEL MOCANU 
(04.02-12.04.2020) 

Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 
Tel: 0237/223816 

   Fax: 0237/235436 
E-mail: Adrian.Buzdrug.VN@anaf.ro   

 



Raport activitate 2020 

Pagina 6 din  33                                             Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
 

 

 

Structurile organizatorice teritoriale ale AJFP Vrancea la 31.12.2020 au fost: 

• Serviciul fiscal municipal Adjud 
ŞEF SERVICIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
•  Serviciul fiscal orăşenesc Panciu 

ŞEF SERVICIU 
 

 
 

Număr total de contribuabili administraţi  

Numărul total de contribuabili administraţi la nivelul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Vrancea la 31.12.2020 era de 103.289 în următoarea structură:  

♦ 15.734 persoane juridice, din care:   

• Activi fiscal -    13.829 

• Inactivi fiscal -   1.905 

♦  9.247 persoane fizice;  

♦ 78.308 alţi plătitori de impozite şi taxe 

  

CECILIA VASILACHE  
01.01-08.06.2020 

Adjud, Str. Siret nr. 6, Bl. 32, parter  
Tel: 0237/642480 

   Fax: 0237/642480 
e-mail: 

Admin.ADVNCFNX01.VN@anaf.ro  

TIRON MIHAELA 
Panciu, B-dul Independenţei nr. 6, 

Tel: 0237/275633 
   Fax: 0237/275633 

e-mail: 
Admin.PCVNCFNX01.VN@anaf.ro  

CRISTINA GHEORGHE 
01.01-08.06.2020 

Adjud, Str. Siret nr. 6, Bl. 32, parter  
Tel: 0237/642480 

   Fax: 0237/642480 
e-mail: 

Admin.ADVNCFNX01.VN@anaf.ro  
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Număr total de personal al Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Vrancea 

  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea  dispunea la data de 
31.12.2020 de un număr de 276 salariaţi, grupaţi după cum urmează:  

  a) după categoria postului:   
   - funcţionari publici 270 
   - personal contractul 6 
  b) după nivelul atribuţiilor:  
   - personal de conducere 21 
   - personal de execuţie 255 
  c) după nivelul studiilor:  
   - cu studii superioare 255 
   - cu studii medii 21 
  d) după sex:  
   - masculin 79 
   - feminin 197 
  e) după categorii de vârsta:  

  
   - 20-30 ani 1 
                   -31-40 ani 20 
   - 41-50 ani 124 
                   - 51-60 ani 114 
   - peste 60 ani 17 
  f) pe unităţi fiscale:  
   - aparat propriu 242 
   - serviciul fiscal municipal Adjud 17 
   - serviciul fiscal orăşenesc Panciu 17 

 Fluctuaţia personalului:  
  În 2020 au venit în instituţie 4 salariaţi şi au plecat 13 din care 5 la pensie. 

 
Prezentarea structurilor subordonate:   
                                   

Structura de Colectare 
                                               

cu sediul în Municipiul Focşani 
    B-dul Independenţei, nr. 24, judeţ Vrancea  

administrează  76.427 contribuabili, din care 148 contribuabili 
mijlocii. 

Are arondate localităţile:                                                                                                                                                         
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Serviciul fiscal municipal Adjud  
cu sediul în Municipiul Adjud, Str. Siret, nr. 22 dispune de 17 salariaţi şi administrează 15.094 
contribuabili 

    Are arondate localităţile: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviciul fiscal orăşenesc Panciu 
cu sediul în oraşul Panciu, Str. Independenţei, nr.4 are 17 salariaţi şi administrează 11.768 
contribuabili   

 

Are arondate localităţile 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III 
MANAGEMENT PE BAZA DE OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ    

 

A. Obiectivele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea pe anul 
2020 

 Principalele obiective urmărite în anul 2020  au fost cele propuse prin Strategia pe 
termen mediu a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv:  

1. creşterea conformării voluntare; 

1.Focşani 15.Dumitreşti 29.Nereju 43.Suraia 
2.Andreiaşu 16.Garoafa 30.Nistoreşti 44.Tâmboieşti 
3.Bârseşti 17.Goleşti 31.Obrejiţa 45.Tătăranu 
4.Băleşti 18.Gologanu 32.Odobeşti 46.Tulnici 
5.Bilieşti 19.Gugeşti 33.Paltin 47.Urecheşti 
6.Boloteşti 20.Gura Caliţei 34.Păuleşti 48.Valea Sării 
7.Bordeşti 21.Jariştea 35.Poiana Cristei 49.Vârteşcoiu 
8.Broşteni 22.Jitia 36.Popeşti 50.Vidra 
9.Chiojdeni 23.Măicăneşti 37.Răstoaca 51.Vintileasca 
10.Ciorăşti 24.Mera 38.Reghiu 52.Vînători 
11.Cîmpeneanca 25.Milcovul 39.Sihlea 53.Vrâncioaia 
12.Cîrligele 26.Năneşti 40.Slobozia Bradului 54.Vulturu 
13.Coteşti 27.Năruja 41.Slobozia Ciorăşti  
14.Dumbrăveni 28.Negrileşti 42.Spulber  

1.Adjud 6.Pufeşti 

2.Bogheşti 7.Păuneşti 

3.Corbiţa 8.Rugineşti 

4.Homocea 9.Tănăsoaia 

5.Mărăşeşti 10.Ploscuţeni 

1. Câmpuri 6. Străoane 
2. Fitioneşti 7. Ţifeşti 
3. Moviliţa 8. Vizantea Livezi 
4. Răcoasa 9. Panciu 

5 Soveja 
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  2. reducerea evaziunii fiscale; 

  3. imbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii; 

4.creşterea eficienţei colectării.   

B. Realizarea indicatorilor specifici pe anul 2020 
1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în  anul 2020  

comparativ cu realizările anului 2019 

Încasările curente la bugetul general consolidat, au constituit pentru Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea principalul obiectiv, mai ales în anul 2020, un an cu 
multe provocări impuse de pandemia de COVID,  reuşindu-se încasarea  la bugetul general 
consolidat a sumei de 1.362.265.169 lei .  Având în vedere situaţia cu care ne-am confruntat, 
începând cu luna martie a anului 2020, trebuie să salutăm  spiritul civic al contribuabililor 
vrânceni, manifestat prin conformarea la plată în această perioadă în care economia 
națională a fost afectată de pericolul răspândirii virusului SARS-CoV-2, și să le mulţumim 
pentru înțelegerea de care au dat dovadă că bugetul național trebuie să fie permanent 
alimentat în vederea asigurării resurselor necesare funcționării sistemului medical, armatei, 
structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, serviciilor de asistență socială și multor 
altor activități esențiale ale Statului Român. Rapotat la planul de încasări grad de realizare a 
programului de încasări  a fost de 99,90%, iar în comparaţie cu încasările din 2019 cu toate 
dificultăţile, s-a înregistrat o tendinţă pozitivă, acestea fiind mai mari cu 1,13% (în valoare 
absolută mai mari cu 15.169.865 lei). 

Venituri 2019 2020 Diferenţe 2020-2019 %2020/2019
Buget de stat 528.402.163 546.186.317 17.784.154 103,37
Bugetul Asigurărilor 
Sociale de Stat 553.271.704 552.639.676 -632.028 99,89
Bugetul Asigurărilor 
pentru şomaj 17.380.559 17.574.019 193.460 101,11
Bugetul Fondului 
Naţional Unic de 
Asigurări de Sănăte 248.040.878 245.865.157 -2.175.721 99,12
Total 1.347.095.304 1.362.265.169 15.169.865 101,13

Total, din care:                               lei

 

  

 
 
Aşa cum poate fi observat din tabelul şi graficul de mai sus creşteri au fost înregistrare la 

bugetul de stat cu 3,37% şi la bugetul asigurărilor pentru somaj cu 1,11% . 

Încasările la bugetul general consolidat pe surse se prezintă astfel:  
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 -lei- 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic structura încasărilor pe bugete componente ale bugetului general consolidat se 
prezintă astfel:  

 

Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă 40,57% din totalul 
încasărilor la bugetul general consolidat, urmate de încasările la bugetul de stat cu 
40,09% din incasări. 

În cadrul bugetului de stat incasările din impozitul pe venit reprezintă 32,93% din 
totalul încasărilor la bugetul de stat, aşa cum se poate  observa din graficul următor:   

 

Dacă analizăm încasările realizate în 2020 prin prisma îndeplinirii planului transmis de  

AJFP Vrancea

Buget de stat 546.186.317 141.977.727

Impozit profit 47.905.628 29.745.061
Impozit venit 179.862.509 30.320.208
TVA 159.916.481 64.836.675
Accize 6.457.066 5.174.056
Rest venituri 152.044.633 11.901.727
Bugetul Fondului National Unic de
Asigurari de Sanatate 

245.865.157
295.069.520

Bugetul asigurarilor sociale de stat 552.639.676
107.800.273

Bugetul asigurarilor pentru somaj 17.574.019 3.063.370
TOTAL 1.362.265.169 547.910.890

Venituri                               -lei-

2020

din care CM 
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situaţia se prezintă astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2020 gradul de realizare a programului de încasări  la bugetul general consolidat a 
fost de 99,90%. Pe bugete componente ale bugetului general consolidat programul 
încasărilor a fost realizat astfel : buget de stat -96,90%, Bugetul Asigurărilor de Sănătate – 
102,04%, Bugetul asigurărilor sociale de stat -102,10%, Bugetul asigurărilor pentru şomaj – 
99,09%. Gradul de realizare a programului de încasări a fost influenţat şi de facilităţile 
fiscale acordate contribuabililor pentru depăşirea crizei generate de COVID, respectiv 
necalcularea de dobanzi şi penalităţi pentru neachitarea obligaţiilor fiscale, anularea de 
accesorii sau obţinerea eşalonărilor simplificate care au influnţat gradul de realizare a 
programului de incasări.  

2) Indicatori specifici  

 

Denumire indicator 
Nivel 

realizat în 
2020 

Gradul de realizare a programului de incasari 
venituri bugetare (valori nete) 
 

99,90% 

Gradul de realizare a programului de incasari 
venituri bugetare (valori nete) (inclusiv vama) 
 

99,90% 

Grad de conformare la plata obligaţiilor fiscale 
(valoric) inclusiv plăţi parţiale 
 

76,56% 

Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, 
pe tipuri de impozite 
 

97,17% 

 Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 
persoane juridice 
 

70,52% 

Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 
persoane fizice 
 

28,82% 

Numar inspectii efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane juridice 
 

11,04 

Numar inspectii efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane fizice 
 

13,18 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 
inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice 

1.789.269 

Buget de stat 563.663.550 546.186.317 96,90

Impozit profit 47.327.762 47.905.628 101,22

Impozit venit 177.282.927 179.862.509 101,46

TVA 166.944.123 159.916.481 95,79

Accize 17.843.143 6.457.066 36,19

Rest venituri 154.265.595 152.044.633 98,56
Bugetul Asigurărilor de Sanatate 240.946.402 245.865.157 102,04

Bugetul asigurarilor sociale de stat 541.247.610 552.639.676 102,10

Bugetul asigurarilor pentru somaj 17.735.561 17.574.019 99,09

TOTAL 1.363.593.123 1.362.265.169 99,90

Venituri -lei-
realizatplan

%  

realizat/plan



Raport activitate 2020 

Pagina 12 din  33                                             Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
 

Denumire indicator 
Nivel 

realizat în 
2020 

 
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 
inspectiilor fiscale la contribuabili persoane fizice 
 

689.072 

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

87,52% 

  
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare 
inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii 
persoane juridice care înregistrază pierdere fiscală 
 

90.667,80 

Durata medie a inspecţiei fiscale efectuată la 
contribuabilii persoane juridice 
 

16,70 

Numărul controale inopinate efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane juridice în scopul 
conformării voluntare a acstora la declararea şi 
plata obligaţiilor fiscale 

5,27 

Grad de soluţionare, în termen, a cererilor de 
înregistrare în scopuri de TVA în urma evaluării 
riscului fiscal al persoanelor impozabile, potrivit 
prevederilor legale în vigoare 

100% 

Numărul solicitărilor de informaţii solicitarilor de 
informatii pe linie de impozite directe solutionate in 
termen, din total solicitari primite din UE si statele 
cu care Romania are incheiate conventii pentru 
evitarea dublei impuneri solutionate in termen, din 
total solicitari primite din UE 

100% 

Numărul solicitărilor de informaţii pe linia TVA 
soluţionate în termen, din total solicitări primite din 
UE 

100% 

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

97,22% 

Procent din e-mail-uri, soluţionate în maxim 20 zile 97,84% 

Grad de soluţionare a solicitărilor de informaţii de 
interes public 

100% 

Grad de soluţionare a solicitărilor primite de la 
jurnalişti 

100% 

Număr de documente primite prin aplicaţia 
Formular de contact  

99 

 

Capitolul IV 
REZULTATELE OBŢINUTE ÎN ANUL 2020 

 PE DOMENII DE ACTIVITATE 
 

a) Activitatea de gestiune              

Activitatea de gestiune se prezintă astfel:  

Total contribuabili administraţi în 2020, din care: 103.289 
• Număr persoane juridice; 15.734 



Raport activitate 2020 

Pagina 13 din  33                                             Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
 

• Număr persoane fizice, din care: 9.247 
                        -  Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent; 

6.905 

                      - Număr persoane fizice care exercită profesii libere; 1.690 
                     -  Număr întreprinderi familiale; 652 

• Alţi plătitori de impozite şi taxe 78.308 

Grafic, structura contribuabililor administraţi la nivelul judeţului se prezintă astfel: 

 

 

 
Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal în 
anul 2020 

• Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit; 1.992 
• Număr contribuabili plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor; 11.898 
• Număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA 5.086 

- Plătitori înregistraţi în scopuri de TVA lunar 2.786  
-  Plătitori înregistraţi în scopuri de TVA trimestrial 2.300 

• Număr contribuabili plătitori de accize 137 
• Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale 6.671 

• Număr contribuabili plătitori de contribuţii asiguratorie pentru muncă 6.673 

• Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru asigurări de sănătate 6.672 
• Număr contribuabili plătitori de impozit pe venitul din salarii si venituri 

asimilate salariilor 
6.679 

• Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere 27 
• Număr contribuabili plătitori de impozit din activităţile de exploatare a 

resuselor naturale, altele decât gazele naturale 
315 

• Număr contribuabili plătitori de impozit specific 24 
• Număr contribuabili plătitori de monopol energie şi gaz 1 
• Număr contribuabili plătitori de taxă jocuri noroc 9 
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• Total număr declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular *  (declaraţii 
de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit, 
declaraţii informative), din care: 

-  depuse on -line 

 
262.404 

 
220.469  

• Număr de decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate 135 
• Număr de decizii de impunere anuala emise (Impozit venit , CASA; 

CASS, total din care 
-  decizii cu sume de restituit 

       1.548   
1.275 

• Sume restituite rezultate din deciziile de impunere anuale – lei - 393.043 
• Număr certificate de cazier fiscal eliberate 1.699 
• Număr sancţiuni înscrise în cazierul fiscal 426 
• Număr actualizări fapte înscrise în cazierul fiscal  619 
• Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu  

opţiune de rambursare (depuse)  
1.932 

• Suma TVA efectiv restituita  în contul agenţilor economici – lei - 40.319.484 
• Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi 6.799 
• Număr avertismente 3.306 
• Număr amenzi 17 
• Valoare amenzi (lei)      18.325 
• Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line prelucrate         2.383 

• Număr de certificate de rezidenţă emise 616  

*numărul declaraţiilor gestionate pe fiecare tip de formular se prezintă astfel: 

GRUPA COD DENUMIRE DECLARAŢIE DEPUSE, 
din care: 

ONLINE 

I.Declaraţii 
de 

impozite, 
taxe  şi 

contribuţii 

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 54.466 45.276 

101 Declaraţie privind impozitul pe profit 2.160 1.654 

104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi 
cheltuielilor 

0 0 

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

86.527 82.941 

120 Decont privind accizele 125 122 

130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă 0 0 

300 Decont de taxă pe valoarea adăugată 35.961 34.758 

301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată 232 172 

305 Decont special de taxă pe valoarea adăugată 305 0 

307 Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A. 11 7 

710 Declaraţie rectificativă 2.930 2.483 

II.Declaraţii 
privind 

impozitul 
pe venit 

 

 Declaraţie unică 12.520 5.526 

204 Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără 
personalitate juridică 

325 39 

209 Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor 90 4 
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GRUPA COD DENUMIRE DECLARAŢIE DEPUSE, 
din care: 

ONLINE 

imobiliare din patrimoniul personal 

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

27 3 

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 

73 1 

III.Declaraţii     
informative 

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 

0 0 

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

20.555 2.726 

390 VIES Declaţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile 
intracomunitare de bunuri 

7.708 7.505 

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

38.389 37.252 

TOTAL declaraţii 262.404 220.469 

Numărul contribuabililor declaraţi inactivi existenţi la data de 31.12.2020 era de 1.905 
din care:  

 ca urmare a nedepunerii declaraţiilor  - 885 
 declaraţi de inspecţia fiscală     –   7 
 declaraţi de Direcţia Generală Antifraufă Fiscală -1 
 declaraţi conf. art. 92 alin 1literelor d)-g) din Legea 207/2015  pe 

baza informaţiilor de la ONRC – 1.012 

 În anul 2020 au fost depuse 1.932 deconturi cu sume negative TVA cu 
opţiune de rambursare de către contribuabili în sumă de 92.671.734 lei.  
La nivelul anului 2020 a fost rambursată suma de 101.543.655 lei (sume ce include şi 
rambursările rămase în sold la inceputul anului 2020).  

Suma aprobată la rambursare în 2020 a avut următoarea distribuţie: 

 compensări cu alte obligaţii la bugetul general consolidat – 
61.224.171 lei (60,29%); 

 restituită efectiv în contul agenţilor economici -40.319.484 lei 
(39,71%). 

Comparativ cu anul precedent situaţia rambursărilor şi compensărilor de TVA se 
prezintă astfel:  

 2019 Pondere 
in total 2020 Pondere 

în total 
% 

2020/2019 
Total TVA 
rambursată 104.969.640 100% 101.543.655 100% 96,74% 

Sume 
compensate 69.754.184 66,45% 61.224.171 66,45% 87,77% 

Sume efectiv 
restituite 35.215.456 33,55% 40.319.484 39,71% 114,49%               
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Analizând componenţa sumelor compensate pe bugete componente ale bugetului 

general consolidat situaţia se prezintă astfel: 
 buget de stat -29.812.572 lei (48,69%) 
 bugetul asigurărilor sociale de stat -21.618.870 lei (35,31%) 
 bugetul asigurărilor pentru şomaj – 204 lei (0,01%) 
 bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate -9.792.525 lei 

(15,99%).                                                                                                          

 

b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale în 2020 

 Pentru încurajarea contribuabilor de a depăşi dificultăţile fnanciare generate de 
pandemie începând cu data 21.03.2020 şi până la 31 decembrie 2020 a fost suspendată 
sau nu s-au început măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu 
excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti  pronunţate în materie penală.   

Activitatea de executare silită a constat în:  

♦ comunicarea unui număr de 9.153 somaţii pentru suma de 65.108.728 lei .  

♦ încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 27.739.288 lei, din care, pe 
forme de executare:        

-

Total-lei
Total sume realizate la BGC din executare silită, din 
care: 27.739.288

 - din somaţii 17.464.760

- din popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare

9.425.001

- din popriri pe venituri la terţi 845.850

- din valorificări sechestre bunuri mobile 534

- din valorificări sechestre bunuri imobile 3.143  

c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili 

Politicile de asistenţă aplicate la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Vrancea au urmărit furnizarea în condiţii de calitate a ajutorului solicitat de contribuabili. 
Activitatea de îndrumare şi asistenţă a constat în principal, în soluţionarea solicitărilor 
transmise de contribuabili, atât prin intermediul platformei special destinate acesteia 
„Formular de contact _asistenţă în domeniul fiscal” a corespondenţei scrise,  telefonice  
cât şi la sediul organului fiscal. 
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    De la începutul anului 2020 au fost întreprinse acţiuni pe linia informării  şi 
îndrumării contribuabililor pentru îndeplinirea corectă şi cât mai facilă a obligaţiilor fiscale 
care au constat în: 

• actualizarea şi elaborarea de ghiduri, materiale informative care să vină în 
sprijinul  contribuabililor ;  

• oferirea de îndrumare şi asistenţă contribuabililor în domeniul legislaţiei fiscale 
la cererea acestora on line cât şi  la sediul instituţiei prin intermediul Ghişeului Unic;  

• postarea de portalul ANAF/AJFP Vrancea de materiale cu scopul informării 
contribuabililor în domeniul aplicării legislaţiei, îndeplinirii obligaţiilor fiscale sau comunicării 
unor acte administrativ fiscale. 

• au fost puse la dispoziția contribuabililor calculatoarele destinate auto-servirii  
în general utilizate de către acei contribuabili care nu deţin un calculator personal sau nu 
dispun de o conexiune la Internet pentru a-şi crea cont în Spaţiul Privat Virtual (SPV), 
pentru depunerea Declaraţiei Unice sau pentru a beneficia şi de alte servicii electronice 
puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

• asistarea în mod direct a contribuabililor în ceea ce priveşte înrolarea în cadrul 
serviciului Spaţiul Privat Virtual şi a depunerii  Declaraţiei Unice. 

Activitatea de asistenţă furnizată în 2020, cuantificabil se prezintă  astfel: 

o       Număr adrese soluţionate 282
o       Număr materiale informative distribuite/editate 84
o       Număr întâlniri de lucru cu contribuabilii 9
o     Număr de contribuabili persoane juridice asistate telefonic 332
o     Număr de contribuabili persoane fizice asistate telefonic 377
o       Număr materiale informative distribuite/editate 84  

 Din luna martie sedinţele de întâlnirile cu contribuabilii au fost sistate datorită măsurilor 
impuse de pandemie fiind înlocuite de metodele de asistare la distanţă a contribuabililor.  

Prin intermediul organelor fiscale teritoriale s-au distribuit, gratuit, programele de 
completare a tuturor declaraţiilor fiscale reglementate de actele normative în vigoare, 
precum şi a situaţiilor financiare anuale.  
 

   d) Activitatea de Inspecţie Fiscală 

Acţiunile de inspecţie desfăşurate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Vrancea au vizat prioritar  contribuabilii cu potenţial de evaziune şi fraudă fiscală ridicat, 
selectaţi în baza analizei de risc. Scopul principal als inspecţiei fiscale a fost urmărirea 
respectării reglementarilor fiscale şi financiar contabile şi implicit achitarea tuturor 
obligaţiilor către bugetul general consolidat.  

În anul 2020 au fost desfăşurate un număr de 614 inspecţii fiscale la 541 contribuabili 
din care: 432 inspecţii fiscale, 181 controale inopinate şi 1 constatare la faţa locului .  

Din cele 614 verificări, 425 verificări au fost efectuate la contribuabili persoane 
juridice cu un număr mediu de 26 inspectori, iar 189 verificări au fost efectuate la 
contribuabili persoane fizice cu un număr mediu de 11 inspectori.    

 Sumele atrase suplimentar la bugetul general consolidat urmare inspecţiilor fiscale 
au fost de 53.339.169 lei din care: 

 obligaţii fiscale       -          53.312.169 lei  
 amenzi contravenţionale (18) -27.000 lei  

De asemenea, a fost diminuată pierderea fiscală la 16 agenţi economici în valoare 
de 1.912.297 lei.  
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Diferenţele de impozite şi taxe reprezintă 99,95% din totalul obligaţiilor atrase la 
bugetul general consolidat, în următoarea  structură:  

 22.990.580 lei taxa pe valoarea adăugată;  
 21.648.844 lei alte impozite şi taxe;   
 4.984.627 lei impozit pe profit; 
 1.815.327 lei contribuţii sociale;  
 1.373.332 lei impozit dividende;  
    478.926 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor;  
      20.533 lei impozit pe veniturile din salarii; 

 

 Din totalul sumelor atrase suplimentar taxa pe valoarea adăugată reprezintă 43,12%, 
urmată de alte impozite şi taxe cu 40,61%  

 În urma inspecţiilor generale şi parţiale efectuate au fost instituite 28 măsuri 
asiguratorii în valoare de 15.830.183 lei atunci când s-a considerat că există pericolul ca 
agentul economic să se sustragă, să îşi ascundă, ori să îşi risipească patrimoniul, 
periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea au fost instituite măsuri 
asiguratorii.  

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a înaintat în anul 2020 un 
număr de 31 sesizări penale instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea 
cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a 
acestora la infracţiunile constatate. Prejudiciu creat bugetului general consolidat a fost în 
sumă de 5.956.401 lei.  

Tot în 2020 au fost efectuate 167 acţiuni de inspecţie fiscală pentru soluţionarea 
deconturilor cu sume negative cu control anticipat, din care 142 acţiuni la persoane 
juridice şi 25 acţiuni la persoane fizice.   

 În comparaţie cu anul 2019  activitatea structurii de inspecţie fiscală se prezintă 
astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sume stabilite  
suplimentar 95.765.725 53.339.169 -42.426.556 55,70

Masuri asiguratorii nr 34 28 -6 82,35
masuri asiguratorii dispuse 
valoare 63.354.777 15.830.183 -47.524.594 24,99

diminuare pierdere 9.160.244 1.912.297 -7.247.947 20,88
Nr sesizari penale 26 31 5 119,23
Valoare sesizări penale 56.151.857 5.956.401 -50.195.456 10,61
Incasari in timpul inspecţiilor 28.909.236 19.441.848 -9.467.388 67,25

Venituri

2020
%   

2020/2019
2019

diferenţe 2020-
2019

Total, din care:                                                   lei
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Capitolul V 

ACTIVITATEA DE TREZORERIE 
 

Structura de trezorerie din cadrul  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Vrancea a desfăşurat ca principale activităţi: controlul asupra eliberării sumelor în numerar 
sau prin virare din contul instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, existenta 
bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în condiţiile legii, respectarea încadrării în 
creditele bugetare deschise şi repartizate şi a destinaţiei acestora .  

In indicatori specifici activitatea  se prezintă astfel:  

Indicatori numerici 

 Număr  contribuabili ( persoane  fizice si juridice) la bugetul general  
consolidat  181.257 

-  persoane juridice 28.784 
- persoane fizice  152.473 

Număr conturi analitice de venituri 726.382 
 Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare, din care 600.657 

- în numerar 127.822 
- prin virament 472.832 

Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli 
bugetare sau de disponibilităţi deschise la trezoreria statului  5.282 
Număr conturi analitice de cheltuieli  bugetare şi de disponibilităţi 
deschise la trezoreria statului  38.627 
Număr operaţiuni de plăţi dispuse din contul de cheltuieli şi de 
disponibilităţi deschise la trezoreria statului, din care: 380.727 

- în numerar 15.677 
- prin virament 365.050 

Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare şi retragere de credite 
bugetare 18.233 

Indicatori valorici 
                                     

milioane lei 
 Total venituri bugetare încasate , din care : 3.272 

 - în numerar 163 
 - prin virament 3.109 

 Total plaţi efectuate din contul de cheltuieli bugetare sau de 
disponibilităţi, din care: 

5,908 

 - în numerar 136 
 - prin virament                  5.772 

 

Capitolul VI 
ALTE ACTIVITĂŢI 

 
1) 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  2020 au 
fost organizate datorită măsurilor sanitare impuse de pandemie un număr de 11 cursuri în 
sistem e-learning la care au participat 21 funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 
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Cele 11 cursuri organizate au avut va ca 
teme: 

 Controlul finaciar; 

 Securitatea informatică; 

 Administraţie, guvernanţa şi funcţie 
publică în România modernă; 

 Comunicarea în administraţia 
publică în condiţii de criză; 

 Anularea unor obligaţii accesorii; 

 Limba engleză A2; 

 Comunicare şi relaţii interpersonale; 

 Noutăţi legislative prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal . Măsuri 
de contracarare a erodării bazei fiscale şi de împărţire a profiturilor. Prevederi 
legale actualizate, soluţii şi tratamente fiscale unitare, aplicabile în diverse 
speţe, de interes general; 

 Impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. 
Capitolul VII  

 FUNCŢII  SUPORT 
  

1) Activitatea juridică: 

La nivelul serviciului juridic, în 2020 au fost  instrumentate 1.475 dosare, dintre 
care:  

- contencios administrativ         – 229; 
- cercetare, urmărire sau judecată în materie penală  -  155; 
- plângeri contravenţionale        -     34; 
- insolvenţă            -   348; 
- alte cauze (civile/comerciale)        -   709. 

Dosarele de insolvenţă au o valoare a creanţei de 375.273.573 lei 

Au fost soluţionate definitiv şi/sau irevocabil, 483 dosare din care: 

- câştigate definitiv   -  270 

- pierdute definitiv   -  112  

- închise în procedura insolvenţei – 101 din care creanţa 
rămasă neîncasată -27.536.762 lei.   

În dosarele de insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment şi lichidări a fost atrasă 
suma de 407.429 lei. 

Prin  intermediul compartimentul de proceduri, insolvenţă si lichidări a fost realizata 
monitorizarea debitorilor care au iniţiat procedurile de dizolvare conform Legii 31/1990, a 
debitorilor aflaţi in procedura insolvenţei conform Legilor 85/2006 si 85/2014, realizându-
se următoarele operaţiuni: 

 au fost monitorizate un număr de 348 dosare insolvenţă; 

 s-au formulat 34 actualizări de creanţă;  

 s-au întocmit 278 de cereri de punere în plată a debitelor curente;  
 pentru 28 de persoane cărora li s-a angajat răspunderea in condiţiile 

Legii 85/2006 şi a Legii 85/2014 s-au întocmit şi comunicat  fise de cazier fiscal; 
 au fost monitorizaţi 379 contribuabili care au intrat în proceduri de 

lichidare administrativă, conform Legii 31/1990; 
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 pentru 140 debitori dizolvaţi conform Legii 31/1990 s-au întocmit ceceri 
numir lichidator pentru creanţe totalizând 1.011.218 lei; 

 s-au organizat 12 selecţii de numire lichidator prin întrunirea Comisiei de 
selecţie a practicienilor în insolvenţă, în care au fost selectaţi practicieni pentru un număr 
de 27 contribuabili. 

 
2) Formare profesională: 

Oferirea de servicii complete contribuabililor în vederea conştientizării acestora să 
se conformeze voluntar a fost posibilă doar prin intermediul funcţionarilor bine pregătiţi 
profesional.  Pregătirea personalului s-a realizat, cel puţin o dată pe lună, în baza unui 
Program de pregătire anual, întocmit de fiecare structura şi aprobat de conducerea 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Pubice Vrancea. 

Număr de persoane care au participat la cursuri de formare profesională:  
 Semestrul I   –  1.239 ; 
 Semestrul II  -   1.508. 

- Numar de instruiri la care s-a participat în cursul anului 2020: 
 Semestrul I   –  247; 
 Semestrul II  -  173. 

Temele abordate corespund specificului activităţilor desfăşurate, respectiv: 
anticorupţie, buget, comunicare şi relaţii publice, contabilitate creanţe bugetare, 
deontologie, executare silită, fiscalitate, formare de bază, informatică, inspecţie fiscală, 
juridic, legislaţie, trezorerie şi PSI. 

3) Activitatea de comunicare 

 În anul 2020 activitatea de comunicare a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Vrancea desfăşurată prin intermediul compartimentul de comunicarea a avut ca principii care 
au guvernat relaţia instituţiei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice, alte instituţii cât şi 
mass-media: transparenţă, calitatea informaţiilor transmise contribuabililor, respect şi 
consideraţie, adaptare administraţiei fiscale la cerinţele contribuabililor, informarea gratuită 
pentru toţi contribuabilii.  Activitatea de comunicare  a fost, de asemenea,  axată pe respect 
pentru contribuabili, realizând prin relaţiile publice o punte pentru ajustarea şi schimbarea 
percepţiei acestora asupra imaginii instituţiei, dar şi o bază pentru o comunicare instituţională 
credibilă şi responsabilă. 

4)   Relaţia cu mass-media 

Compartimentul de comunicare a urmărit informarea corectă şi rapidă a opiniei publice 
şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei atât în plan local cât şi central. Mass-media a reprezentat un 
partener important în diseminarea informaţiilor cu caracter fiscal în rândul contribuabililor, 
persoane fizice şi juridice în anul 2020.  

Asigurarea transparenţei instituţionale, oferirea de informaţii prompte şi de calitate, 
precum şi o bună colaborare cu mijloacele de informare în masă au fost ţintele activităţii de 
comunicare de la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea. 

Furnizarea informaţiilor s-a făcut din oficiu prin transmiterea comunicatelor şi 
informaţiilor de presă sau la solicitarea jurnaliştilor. Pe parcursul anului 2020 au fost trimise 57 
comunicate şi informaţii de presă  către ziariştii acreditaţi şi redacţiile locale.  
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Majoritatea articolelor scrise au avut un caracter informativ prezentând activitatea 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, modificări sau noutăţi legislative, 
comentarii ale specialiştilor şi analiştilor politici cu privire la prevederile fiscale legale sau 
agenda de lucru a reprezentanţilor Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi,  
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi  Ministerului Finanţelor. 

 Articolele apărute în presă scrisă pe parcursul anului 2020 au fost în număr de 218.  
Televiziunile locale şi postul radio au preluat comunicatele şi informaţiile de presă transmise de 
instituţia noastră, dar şi alte ştiri centrale cu caracter fiscal. 

 

 Căutarea şi selectarea informaţiilor externe – activitate cunoscută în general sub 
numele de revista a presei,  a constat în urmărirea zilnică a articolelor apărute în presă, în 
vederea culegerii informaţiilor referitoare la instituţia şi la sferele sale de interes şi pentru 
distribuirea lor în interiorul instituţiei. Pe baza datelor astfel obţinute, conducerea a putut să-şi 
orienteze mai bine deciziile să le reconsidere sau să solicite structurii de comunicare să pună 
la punct o strategie pentru o mai bună informare a presei. 

5) Soluţionarea scrisorilor primite de la cetăţeni 
 Dreptul de petiţionare este o modalitate de rezolvare a unor probleme personale sau 

care privesc o colectivitate. Dreptul de petiţionare poate fi exercitat fie individual, fie de către 
un grup de cetăţeni, fie de organizaţii. Petiţiile adresate autorităţilor publice se fac însă numai 
în numele petentului sau în numele colectivelor sau organizaţiilor petiţionare. 

 Petiţia este modalitatea prin care cetăţeanul are posibilitatea de a-şi valorifica un drept, de 
a cere o explicaţie cu privire la orice problemă personală sau de interes general. Dispoziţiile 
privitoare la petiţii sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002. 

La rândul lor, autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi 
condiţiile stabilite potrivit legii. 

În 2020, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea şi unităţile sale teritoriale 
au primit un număr de 226 petiţii, în sold la începutul anului aflându-se în curs de soluţionare, 
în termen, 1 petiţie. In 2020 au fost redirecţionate către alte instituţii spre competentă 
soluţionare 6 petiţii, iar la nivelul instituţiei au fost efectiv soluţionate 221 petiţii. 
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea prin unităţile subordonate a 
rezolvat 196 petiţii şi a transmis către petenţi răspunsul în termenul legal, Din cele 221 petiţii 
soluţionate la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, 132 au fost 
soluţionate favorabil, 64 nefavorabil iar 25 au fost clasate întrucât petiţiile au fost anonime. 

 
 

Pe unităţi fiscale teritoriale, activităţi de specialitate şi servicii independente, situaţia 
scrisorilor adresate de cetăţeni în 2020, se prezintă astfel:   

 

 
Denumire direcţie de specialitate 

Nr. 
petiţii 

1) Structura de Colectare  24 

2) Compartiment comunicare  174 

3) Inspecţie Fiscală 21 

4) Serviciul fiscal municipal Adjud 4 

5) Structura Trezorerie 3 

6) Total 226 

Analizând situaţia de mai sus se observă că ponderea cea mai mare o deţine 
compartimentul de comunicare cu un număr de  174  de petiţii, reprezentând 76,99% din totalul 
scrisorilor primite la nivel de instituţie, urmată de structura de colectare cu 24 petiţii 
reprezentând 10,62% .  
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Pentru soluţionarea legală a petiţiilor conducătorii direcţiilor de specialitate, ai unităţilor 
fiscale şi ai serviciilor independente, au dispus măsuri de cercetare şi analiză detaliată a 
tuturor aspectelor sesizate. 

Cetăţenii au prezentat prin petiţiile adresate Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Vrancea o gamă diversă de problematici, cum ar fi: semnalare posibile cauze de 
evaziune fiscală; solicitare precizări legislative; clarificare situaţie fiscală; restituire sume.  

Activitatea de audienţe se circumscrie domeniului petiţionării. Conducerea Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea s-a întâlnit cu contribuabilii la solicitarea acestora, la 
sediul instituţiei în cadrul programului săptămânal de audienţe, respectiv în fiecare zi de 
miercuri între orele 1100 -1300 (şef administraţie), marţi între orele 1000-1200 (şef administraţie 
adjunct colectare), miercuri 1000 -1200 (şef administraţie adjunct inspecţie fiscală) , joi între 1000 
-1200 (trezorier şef).   

Conform notelor de audienţe s-au prezentat în timpul orelor de audienţă ale conducerii 
instituţiei patru  persoane juridice şi 6 persoane fizice. Modul de soluţionare a celor 10 cereri 
de primire în audienţă este următorul :  

 5 contribuabili au primit răspunsuri pe loc la aspectele sesizate 

 3 contribuabili au fost îndrumaţi să formuleze solicitări în scris datorită complexităţii 
problemelor ridicate, petenţii primind răspunsuri scrise din partea instituției; 

 2 contribuabili nu s-au prezentat la ora programată pentru audienţă.  

Soluţionarea problemelor cetăţenilor ridicate prin petiţii sau cu ocazia audienţelor s-a 
realizat prin colaborarea compartimentului de comunicare cu direcţiile de specialitate, care 
prin specialiştii lor au oferit informaţii prompte şi de specialitate, cu respectarea cadrului şi 
termenului legal.   

Accesul la informaţiile de interes public 

 Liberulul acces la informaţiile de interes public este reglementat de Legea 544/2001 care 
transpune în  realitate dreptul la informaţie garantat prin Constituţia României (art. 34, alin. 1 şi 2). 

 Legea liberului acces la informaţiile de interes public reprezintă un element important 
pentru transparentizarea activităţii entităţilor publice instituind obligaţia acestora de a comunica 
din oficiu sau la cerere informaţii cu privire la activitatea desfăşurată, în măsura în care 
acestea sunt calificate ca fiind de interes public prin dispoziţiile legale.  

 Orice persoană are dreptul de a fi informată cu privire la activităţile şi atribuţiile instituţiilor 
finanţate prin bani publici rezultaţi din plata taxelor şi impozitelor contribuabililor faţă de stat. 
Accesul la informaţia de interes public poate fi definit drept „posibilitatea oricărei persoane de a 
obţine informaţii aflate în posesia instituţiilor statului”. 

 Pe parcursul anului 2020 numărul solicitărilor de informaţii publice înregistrate în registrul 
de informaţii publice de la nivelul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, a fost 
de 15 cereri  astfel:  

 solicitări scrise –10 

 solicitări verbale -5 

 În ceea ce priveşte domeniul de interes, solicitările de informaţii de interes public primite 
pot fi clasificate astfel: 

 13 solicitări au vizat modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei; 
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 2 solicitări au vizat modul de îndeplinire atribuţii prevăzute de Legea 544/2001 

 Gruparea solicitărilor de informaţii de interes public din punct de vedere al solicitantului se 
prezintă astfel:  

 12  solicitări de informaţii de interes public au venit din partea persoanelor 
juridice; 

 3 solicitări de informaţii de interes public au fost transmise de  persoane fizică. 

    Toate cele 15 solicitări de informaţii publice au fost  rezolvate în termenul legal de 
soluţionare după cum urmează: 

 favorabil -9 
 nefavorabil -6.    

 
 
 
Solicitările rezolvate nefavorabil se prezintă astfel  
- 4 cereri  cu mod de soluţionare nefavorabil datorită cerinţei de informaţii exceptate de 

la liberul acces;  
- 1 cerere cu informaţii pentru care nu erau precizate criteriile de selecţie a informaţiilor; 
- 1  cerere cu informaţii care nu privesc activitatea instituţiei. 

 La nivelul AJFP Vrancea nu s-au înregistrat solicitări pentru servicii de copiere de pe 
documente ce vizează  informaţii de interes public. . 

 În 2020 nu au fost înregistrate reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă la nivelul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea.  

 Numărul de cereri de solicitări de informaţii publice adresate în scris a fost de 10, din care 
pe suport de hârtie 2, iar prin e-mail 8. Verbal s-au adresat instituţiei un număr de 5 
reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

 Informaţiile de interes public furnizate din oficiu au fost făcute publice prin intermediul 
buletinului informativ anual adus la cunoştinţa opiniei publice atât prin intermediul paginii de 
internet a instituţiei cât şi prin afişarea la avizierele amenajate la nivelul  instituţiei.  

La nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, asigurarea accesului la 
informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere s-a efectuat în 2020 prin intermediul 
compartimentului de comunicare cu sprijinul direcţiilor de specialitate . 
Cu deosebită consideraţie, 

4. Activitatea serviciului de informaţii fiscale  
 
  Analiza şi evaluarea riscului fiscal  în cazul persoanelor impozabile care 
solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) 
lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
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 În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 au fost primite, pentru efectuarea analizei de risc, 
13 cereri de înregistrare în scopuri de TVA depuse de contribuabili - persoane juridice 
arondaţi A.J.F.P. Vrancea cu următoarea structură:  

 -prin opţiune ulterior începerii activităţii – 11 cereri 
 -pentru reînregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor cărora le-a fost anulată din 
oficiu înregistrarea în scopuri de TVA în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii 
de a desfăşura activităţi economice –  2 cereri. 

 Cererile de înregistrare în scopuri de TVA primite pentru analiză şi evaluare, au fost 
soluţionate integral fiind emise referate cu propunerea de soluţionare.  

 Cele 13 cereri de înregistrare în scopuri de TVA transmise pentru efectuarea analizei 
de risc, au fost soluţionate astfel:  
 
A. au îndeplinit criteriile de evaluare (nu prezintă risc fiscal ridicat)  - 7 cereri  

-prin opţiune ulterior începerii activităţii – 5 cereri 
-pentru reînregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor cărora le-a fost anulată din 

oficiu înregistrarea în scopuri de TVA în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii 
de a desfăşura activităţi economice –  2 cereri 
 Au fost întocmite 7 referate cu propunerea de aprobare a solicitării de înregistrare în 
scopuri de TVA.  
 
B.  nu au îndeplinit criteriile de evaluare (prezintă risc fiscal ridicat) - 6 cereri  
  -prin opţiune ulterior începerii activităţii – 6 cereri 
   
   În cadrul procedurii de audiere realizată conform art.9 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, ca urmare a analizării documentelor prezentate şi a explicaţiilor 
date de reprezentanţii legali ai contribuabililor, un număr de 56 cereri depuse de persoanele 
impozabile încadrate iniţial cu risc fiscal ridicat au fost reevaluate, rezultând că acestea nu 
mai prezintă risc fiscal ridicat, astfel:   
  - prin opţiune ulterior începerii activităţii – 6 cereri 
  În acest sens, au fost emise 6 referate cu propunerea de aprobare a solicitării de 
înregistrare în scopuri de TVA. 

      De asemenea, în condiţiile intrării în vigoare cu data de 01.02.2019 a prevederilor 
Ordinulului preşedintelui A.N.A.F. nr. 167/2019 Serviciul informaţii fiscale a efectuat 
verificarea datelor înscrise de contribuabili in declaraţiile de propria răspundere depuse, 
rezultând următoarele: 

 nr. declaraţii de propria răspundere depuse -42 
 nr. declaraţii de propria răspundere pentru care a fost finalizată analiza 42, din 

care: 
o nr. declaraţii de propria răspundere pentru care informaţiile înscrise corespund 

cu datele disponibile în evidenţele organului fiscal - 41 

o nr. declaraţii de propria răspundere pentru care informaţiile înscrise nu 
corespund cu datele disponibile în evidenţele organului fiscal -1. Pentru 
această situaţie în care a fost constatată neconcordanţe, a fost întocmită şi 
transmisă contribuabilului o notificare, iar neconcordanţele au fost clarificate 
ulteror de către acesta.   

   Sintetizând activitatea din anul 2020, pe linia analizei şi evaluării riscului fiscal  în cazul 
persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 
316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din cele 
201 cereri soluţionate: 

       ¤ cereri depuse conform procedurii standard (O.p.A.N.A.F. nr. 2856/2017) 13, din care: 
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                  -13 au fost aprobate; 
      ¤ cereri depuse conform procedurii simplificate (O.p.A.N.A.F. nr. 167/2019) 
42, din care: 
            - 41 pentru care informaţiile înscrise de contribuabili în declaraţiile pe propria 
răspundere corespund cu datele disponibile în evidenţele organului fiscal 
           - 1 pentru care informaţiile înscrise de contribuabili în declaraţiile pe propria 
răspundere  nu corespund cu datele disponibile în evidenţele organului fiscal, dar au fost 
clarificate ulterior. 

Solicitări de informaţii efectuate către unităţile bancare cu privire la 
rulajele şi soldurile conturilor deschise de contribuabilii ce înregistrau 
obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat 
 
  În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, la solicitarea organelor fiscale, au fost efectuate 
739 cereri de informaţii către unităţile bancare pentru contribuabili persoane fizice şi juridice  
care înregistrau obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat, astfel: 
 
 -333 cereri au vizat obţinerea de informaţii pentru contribuabili-persoane juridice 
 -406 cereri au vizat obţinerea de informaţii pentru contribuabili-persoane fizice. 

  Informaţiile primite de la unităţile bancare, vizând operaţiunile bancare efectuate de 
debitori, rulajele şi soldurile conturilor bancare deţinute de aceştia, au fost transmise 
organelor fiscale competente pentru începerea şi/sau continuarea executării silite a 
obligaţiilor fiscale restante. 

 
Capitolul VIII 

RELAŢII INSTITUŢIONALE 

 

1) Relaţii cu Consiliul Judeţean şi Primăriile  

 

Şi pe parcursul anului 2020, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a 
oferit  asistenţă tehnică şi a asigurat coordonarea acţiunii 
de elaborare de către ordonatorii principali de credite a 
proiectelor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţului prin intermediul serviciului sinteză 
şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale care 
funcţionează la nivelul Activităţii de trezorerie şi 
contabilitate publică. Pe baza bugetelor aprobate de către 
consiliile locale şi consiliul judeţean, instituţia noastră a 

asigurat întocmirea şi transmiterea la Ministerului Finanţelor Publice a bugetului pe 
ansamblul judeţului grupat pe comune, oraşe, municipii, bugetului propriu al judeţului, pe 
structura clasificaţiei bugetare. 

 Dupa aprobarea legii bugetului de stat,  prin intermediul institutiei noastre s-au repartizat  
pe unitati administrative-teritoriale cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata, utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanţelor 
Publice, precum si  datele de fundamentare transmise de către unităţile administrativ-
teritoriale, de catre inspectoratul scolar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, iar pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane 
vârstnice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială. 

In vederea  virarii catre unitatile administrative-teritoriale a cotelor si sumelor defalcate  din 
impozitul pe venit , in conditiile stabilite prin Legea finantelor publice locale si Legea bugetului 
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de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a asigurat intocmirea situatiilor 
prevazute de normele specifice. 

Tot prin intermediul specialiştilor instituţiei noastre s-a asigurat indrumarea personalului din 
compartimentele financiar contabile ale unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea cunoasterii 
de catre acestia a tuturor precizarilor din domeniul financiar bugetar, pentru lucrarile pe care 
acestia le transmit la serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale. 

Pe baza datelor comunicate de către unitaţile administrativ-teritoriale, în cursul anului 2020, 
instituţia noastră a asigurat verificarea, centralizarea şi transmiterea la Ministerul Finantelor 
Publice  a situatiilor financiare anuale, trimestriale şi a raportarilor financiare lunare. 

 

2)  Relaţii cu Instituţia Prefectului Şeful de 
administraţie sau reprezentantul delegat al 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea 
a participat pe parcursul anului la şedinţele Colegiului 
Prefectural.. 

 De asemenea, în 2020 conducerea administraţiei sau 
un membru desemnat a participat la şedinţele Comisiei de 
Dialog Social şi ale Comitetului local de combatere a bolilor 
în care au fost dezbătute probleme de interes local.      

3) Relaţii cu alte Instituţii  

  Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean Vrancea 
către care s-au transmis 31 de sesizări cu privire la acte şi fapte care întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunilor, pentru un prejudiciu cauzat bugetului general consolidat în 
sumă totală de 5.956.401 lei .  

 Casele de Asigurări Sociale (schimb de informaţii). Evidenţierea activităţii de 
colectare a contribuţiilor sociale şi realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile 
declarate şi plăţile efectuate în contul acestora.  

 Comunicarea lunară către Agenţia Teritorială Pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Vrancea, Casa Judeţeană de Pensii Vrancea şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 
Vrancea a situaţiilor centralizatoare privind drepturile constatate şi veniturile încasate.  

 Relaţii cu Oficiul Registrului Comerţului Vrancea –În baza Protocolului încheiat 
între Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, s-au furnizat de către 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea intrările şi ieşirile de 
comercianţi, precum şi o serie de modificări făcute de aceştia. 

 Relaţii cu Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea - schimb de informaţii  

 Relaţii cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de date privind Evidenţa 
Persoanelor Vrancea - schimb de informaţii  

 Relaţii cu Biroul Vamal de Interior Vrancea şi Direcţia Generală Antifraudă 
Fiscală - acordare asistenţă soft.  

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură –schimb de informaţii în vederea 
impunerii pe venitul agricol. 

 Curtea de Conturi Vrancea – furnizare de informaţii. 
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Capitolul IX 
COOPERARE CU ADMINISTRAŢII  FISCALE DIN ALTE STATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
România, prin Agenţia De Administrare Fiscală  cooperează cu celelalte state membre din 

cadrul Uniunii Europene, în vederea realizării unui schimb de informații care este în mod 
previzibil relevant pentru administrarea și aplicarea legilor interne ale statelor membre în 
privința taxelor și impozitelor. În anul 2020  pe acestă linie la nivelul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Vrancea au fost desfăşurate următoarele activităţi :  
  
Schimbul internaţional de informaţii în domeniul impozitelor directe 
 

       Serviciul Informaţii Fiscale de la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Vrancea a înregistrat în anul 2020 o solicitare de informaţii la cerere de la administraţia 
fiscală din Germania care a vizat identificarea unui contribuabil persoană fizică-pentru 
clarificarea situaţiei fiscale. Răspunsul la solicitare a fost comunicat administraţiei fiscale din 
Germania prin intermediul serviciului specializat din cadrul A.N.A.F. 

  
       În cadrul schimbului automat de informaţii, în anul 2020, au fost primite informaţii 

prin intermediul aplicaţiei informatice AEOI – Automatic Exchange of Information, care au 
vizat următoarele categorii de venituri:  

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

income from Immovable Property-IP).  
 
În acest sens, au fost primite informaţii pentru anii fiscali 2014-2018  privind veniturile 

realizate în străinătate de persoanele fizice rezidente, astfel: 
 
* pentru anul 2014 au fost transmise date privind 13 contribuabili pentru următoarele 

categorii de venituri 
1. venituri din muncă ( income from employment- IE) – 13 contribuabili; 
 
* pentru anul 2015 au fost transmise date privind 7 contribuabili pentru următoarele 

categorii de venituri 
1. venituri din muncă ( income from employment- IE) – 7 contribuabili; 
 
* pentru anul 2016 au fost transmise date privind 5 contribuabili pentru următoarele 

categorii de venituri 
1. venituri din muncă ( income from employment- IE) – 5 contribuabili; 
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* pentru anul 2017 au fost transmise date privind 530 contribuabili pentru 
următoarele categorii de venituri 

1. venituri din muncă ( income from employment- IE) – 524 contribuabili; 
2. pensii ( pensions- PEN) – 6 contribuabili; 
 
* pentru anul 2018 au fost transmise date privind 6 contribuabili pentru următoarele 

categorii de venituri 
1. venituri din muncă ( income from employment- IE) – 4 contribuabili; 
2. dreptul de proprietate şi venituri din proprietăţi imobiliare (owenwrship  of and  

income from Immovable Property-IP) – 1 contribuabili; 
3. asigurări de viaţă ( life insurance products-LIP) – 1 contribuabili; 
 
Informațiile primite vor fi transmise în trimestrul I 2021 organelor fiscale competente 

în vederea valorificării. 
Cooperarea cu administraţiile fiscale din alte state  

           A. au fost primite din alte state membre 

                   - prin intermediul Biroului Central de Legături                                               
a) răspunsuri:  
             - 1 privind TVA intracomunitar – 1 Ungaria.                                                                              

             Răspunsul primit împreună cu documentaţia aferentă, au fost comunicate 
structurilor fiscale care au solicitat informaţiile, pentru finalizarea acţiunilor de 
verificare. 

b) solicitari de informatii : 

  - 2 privind TVA intracomunitar – 2 Polonia ( 1 SCAC,1 SCAC ( S ). 

  Solicitările de informaţii primite împreună cu documentaţia aferentă sunt la 
nivelul Serviciului informaţii fiscale, au fost efectuate verificari aferente, au fost 
colectate documentele solicitate si au fost transmise raspunsurile.   

           B . au fost transmise către celelalte state membre 
                               - prin intermediul Biroului Central de Legături    
a) solicitări de informaţii şi furnizări de informaţii:  
              - 1 privind TVA intracomunitar - 1 Ungaria . 
             Solicitărea de informaţii şi furnizarea de informaţii au fost întocmita în baza 
Notei de fundamentare întocmita de Activitatea de Inspecţie Fiscală Vrancea.  
b ) raspunsuri : 
    - 4 privind TVA intracomunitar – 2 Belgia. 2 Polonia ( 1 SCAC, 1 SCAC ( S ) . 
  Raspunsurile  împreuna cu documentatia aferenta, au fost comunicate administratiei 
fiscale din Statul Membru.  

Solicitari de verificare a valabilitatii codului de inregistrare 
in scopuri de TVA   
    A. primite de la serviciile A.I.F. 

              -  verificat un număr de 11 solicitări de verificare a valabilităţii codului de 
înregistrare în scopuri  de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate 
în scopuri de TVA în celelalte State Membre.  

                 Au fost efectuate verificările solicitate iar răspunsurile au fost transmise 
organelor de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală.  
          B. primite electronic 
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               - prin intermediul Biroului Central de Legături    
                    - a fost primit un numar de 1 solicitari de verificare a valabilitatii codului de 

inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate 
in scopuri de TVA in celelalte State Membre.  

                   Valabilitatea codului de înregistrare a fost verificată, iar răspunsul la 
solicitări a fost transmis prin intermediul Biroului Central de Legături. 

   C. primite prin registratura A.J.F.P. Vrancea 
                 - a fost primit un numar de 5 solicitari de verificare a valabilitatii codului de 

inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate 
in scopuri de TVA in celelalte State Membre.  

                   Valabilitatea codului de înregistrare a fost verificată, iar răspunsul la 
solicitări a fost transmis prin e-mail solicitanţilor. 

Solicitari de informatii existente in sistemul VIES 
             - primite de la serviciile AIF 

 - verificat un număr de 203 contribuabili - a achiziţiilor, livrărilor, prestărilor 
de servicii intracomunitare efectuate de aceştia. 

 A fost verificata baza de date VIES şi au fost editate şi înaintate rapoartele 
VIES aferente, catre serviciile AIF.  
 

Verificări achiziţii bunuri şi servicii declarate 

            Trimestrial, prin intermediul Biroului Central de Legături au fost primite 
achiziţiile de bunuri şi servicii, declarate de contribuabili din statele: Ungaria, Grecia, 
Bulgaria, Letonia.  

             Au fost identificate coduri TVA aparţinând contribuabililor administraţi de 
AJFP Vrancea care au efectuat in aceste perioade, livrări de bunuri si prestări de 
servicii in aceste state, fiind efectuate verificări privind concordanta sumelor 
transmise si cele din rapoartele VIES.  

 Au fost întocmite şi transmise catre Activitatea de inspecţie fiscala, adrese cu 
propunerea coroborării neconcordanţelor constatate cu alte elemente de risc fiscal 
iar contribuabilii identificati sa fie avuţi în vedere la elaborarea programelor lunare de 
activitate.  

 Recuperare creanţe state membre 

  În ce priveşte situaţia cererilor de recuperare a creanţelor stabilite în alte state 
membre UE/primite/transmise în 2020 au fost primite de la autorităţile competente din 
Germania, Portugalia şi Italia un număr de 9 cereri de asistenţă pentru recuperarea unor 
creanţe în valoare totală de 50.498,28 euro. 

 
Capitolul X 

PROGRESE PROCEDURALE PRIVIND 
ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FISCALA –BUNE PRACTICI 

  

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, a incurajat iniţiativele proprii 
astfel încât să se asigure condiţiile pentru preluarea unor modele folosite cu succes în 
administraţiile fiscale din ţară cu scopul dezvoltării unui  parteneriat de incredere între 
administraţie şi contribuabili care să contribuie la realizarea veniturilor bugetare şi la 
creşterea gradului de conformare voluntară.  
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Măsurile întreprinse de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice de la începutul 
anului 2020 în ce priveşte creşterea serviciilor destinate contribuabililor au constituit o 
provocare în contextul epidemiei de COVID 19,  pe de o parte plecând de la faptul că trebuia 
să oferim servicii  iar pe de altă partea că acestea au trebuit oferite în condiţii de siguranţă 
atât pentru contribuabili cât şi pentru funcţionarii proprii . Astfel, pentru prevenirea şi limitarea 
răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19) la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Vrancea  s-a recomandat în permanenţă contribuabililor, pe toată această perioadă, 
utilizarea metodelor de comunicare la distanţă fiind demarată în acest sens o campanie de 
promovare intensă a serviciilor on –line .   

În condiţiile în care prezenţa la ghişeu a fost neapărat necesară contribuabilii au fost 
primiţi în interiorul A.J.F.P. Vrancea exclusiv în incinta spațiului destinat primirii acestora prin 
Ghişeul Unic, aflat la parterul instituţiei.  De asemenea facem menţiunea că în concordanţă cu 
prevederile legislative în vigoare accesul contribuabililor în cadrul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Vrancea prin intermediul Ghişeului Unic s-a făcut numai cu control 
epidemiologic şi etapizat astfel încât distanţa între persoane să  poată fi respectată. 
Contribuabilii prezenţi la sediul instituţiei noastre  au avut acces la servicii în condiţii de 
siguranţă atât pentru ei cât şi pentru funcţionarii cu care au interacţionat.    

Începând cu data de 15 iunie 2020  contribuabilii vrânceni au avut posibilitatea primirii în 
sediile unităţilor fiscale pe baza unei programări transmise în prealabil, prin intermediul 
Spaţiului Privat Virtual (SPV) secţiunea „Programări on-line”. 

Serviciul de programări on line a fost implementat iniţial ca proiect pilot doar la nivelul 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, ulterior s-a extins la toate celelalte 
regiuni şi a fost pus la dispoziţia contribuabililor pentru aspecte ce nu necesită timp îndelungat 
de soluţionare, timpul alocat fiecărei programări fiind de maxim 30 de minute.  

Primirea contribuabililor care au folosit serviciul disponibil prin SPV de „Programări on 
line” s-a facut exact la ora la care s-a efectuat programarea. La nivelul Administraţiei Judeţene 
a Finanţelor Publice Vrancea un număr de 126 contribuabili s-au programat on-line pentru 
vizita în sediul fiscal dar prezenţi fizic au doar 55 contribuabili.  

 Tot în 2020 a fost promovat intens serviciul dezvoltat de ANAF prin care contribuabilii 
persoane fizice au avut posibilitatea plăţii obligaţiilor fiscale direct prin intermediul Spaţiului 
Privat Virtual.   

Ca noutate în cursul anului 2020 contribuabilii au avut posibilitatea de a se înrola în cadrul 
serviciului Spaţiul Privat Virtual prin identificare viziuală fără deplasarea la sediul organului 
fiscal. De această facilitate la nivelul judeţului Vrancea au beneficiat 68 de contribuabili.  

 

De asemenea,  specialiştii noştri din domeniul informatic au consiliat  contribuabilii  la 
depunerea on-line a declaraţiilor prin depanarea de la distanţă (prin remote control) a 
incidentelor survenite. 

 

Capitolul XI 
ACŢIUNI PROPUSE 

DE ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA  PENTRU ANUL 
2021 

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, în 2021, va acţiona în 
concordanţă cu obiectivele stabilite prin Strategia ANAF, astfel încât activitatea  să fie 
reflectată în  realizarea veniturilor la bugetul general consolidat la nivel programat.  

Pe parcursul anului 2021 instituţia va avea în vedere ca obiective:  

 creșterea gradului de conformare voluntară. 
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea va continua pe linia  instaurării 
unui climat întemeiat pe încredere și respect reciproc în relația cu toţi contribuabili 
insistând pe linia ca  plătitorul de impozite și taxe să înţeleagă sarcinile fiscale pe care le 
are, să conștientizeze importanța declarării corecte şi achitării integrale a impozitelor şi 
taxelor datorate bugetului pentru ca statul, la rândul său, să poată oferi cetăţenilor servicii 
de calitate. A.J.F.P. Vrancea va urmări stimularea conformării voluntare la declarare și la 
plată prin următoarele acțiuni:  

 definirea riscurilor de neconformare și evaluarea impactului asupra veniturilor 
colectate; 

 identificarea contribuabililor care prezintă risc de neconformare și a  mecanismelor 
de stimulare a conformării; 

 implementarea de proiecte de conformare şi monitorizarea acestora și prin 
promovarea posibilităților de acordare a înlesnirilor la plată;  

 medieri în vederea identificării soluțiilor optime de stingere a obligațiilor (după 
comunicarea somațiilor, la solicitarea debitorilor),  

 extinderea măsurilor de recuperare de la debitorii analizați la persoanele fizice 
răspunzătoare pentru neplata obligațiilor bugetare, prin analiza atragerii răspunderii 
solidare.  

 
 Îmbunătățirea relației cu contribuabilii reprezintă un alt obiectiv strategic de 

importanță deosebită pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea fiind 
conștienţi de faptul că un serviciu bun încurajează conformarea voluntară și reducerea 
costurilor contribuabililor acesta având influență în nivelul de satisfacție a contribuabililor.  

Îmbunătățirea relației cu contribuabilii este susținută și prin creșterea transparenței 
instituției și a rolului de prevenție (efectuarea de campanii de dialog, îndrumare şi 
notificare a contribuabililor cu privire la obligaţia de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale; 
publicarea de comunicate privind noutăţile legislative din domeniul fiscal), precum și prin 
acțiunile care conduc la reducerea costurilor de conformare ale contribuabililor 
(diminuarea costurilor de conformare prin diminuarea complexităţii cadrului administrativ şi 
încurajarea declarării electronice; mediatizarea continuă a serviciului Spaţiul Privat Virtual; 
elaborarea unui plan de acţiune în vederea migrării contribuabililor către mediul electronic; 
mediatizarea serviciului PatrimVen). 
 


