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 La data de 22 septembrie 2016 a fost semnat Acordul de Proiect între Elveția 

(reprezentată de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice) și Guvernul României 

(reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice) aferent proiectului cu titlul „Crearea cadrului 

pentru implementarea unui sistem electronic eficient de management al documentelor (EDMS) 

în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”.  

 

 În calitate de Beneficiar al proiectului, Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare, au 

semnat la data de 19 octombrie 2016  Acordul de Implementare pentru finanţarea acestuia. 

 

 Proiectul este finanțat în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând 

reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în cadrul Ariei 

de concentrare 6 „Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor 

financiare și a instituțiilor”.  

 

 Implementarea proiectului se realizează în totalitate de către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, durata prevăzută fiind de 31 luni de la data semnării Acordului de 

Proiect. 

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea cadrului procedural și funcțional 

pentru implementarea unui sistem electronic eficient de management al documentelor (EDMS) 

în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și în cadrul structurilor sale 

subordonate de la nivel central și teritorial.  

 

 Obiectivele specifice sunt: 

 1. Implementarea cadrului procedural și elaborarea specificațiilor tehnice pentru EDMS, 

în vederea îmbunătățirii activităților A.N.A.F.; 

 2. Achiziționarea sau dezvoltarea EDMS; 

 3. Instruirea personalului A.N.A.F. în vederea utilizării EDMS. 

 

  

           Valoarea totală a proiectului este de 1.626.593 CHF, echivalentul a 6.691.966,26 RON, 

din care: 

 maximum 1.382.604 CHF, echivalentul a 5.688.171,12 RON – Contribuția Elvețiană; 

 minimum 243.989 CHF, echivalentul a 1.003.795,14 RON – Contribuția Beneficiarului. 

 



 
 

 
 
 

 

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

 Proceduri pentru Sistemul Electronic de Management al Documentelor (EDMS) 

aprobate prin ordine ale Președintelui A.N.A.F. și postate în biblioteca electronică a 

instituției; 

 Raportul consultantului care conține specificațiile tehnice dezvoltate pentru EDMS; 

 EDMS modern; 

 23 de persoane cu responsabilități de conducere instruite în utilizarea EDMS;  

 aceștia vor avea, de asemenea, calitatea de formatori pentru ceilalți utilizatori ai 

EDMS din cadrul A.N.A.F.; 

 23 de persoane cu atribuții de secretariat instruite în utilizarea EDMS;  

 aceștia vor avea, de asemenea, calitatea de formatori pentru ceilalți utilizatori ai 

EDMS din cadrul A.N.A.F.; 

 10 specialiști IT din cadrul A.N.A.F. instruiți în administrarea EDMS. 

 

  
 

 
Persoana de contact: Ionuț Vasilca, Manager de Proiect 
Tel: 021/387.21.60 


