
                                           

  C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă 
Bucureşti, 30/03/2017 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, anunță în data de 30 martie 2017, la Hotelul 

Novotel - București conferința de închidere oficială a proiectului „Creşterea integrităţii în Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” . 

La reuniune vor participa Excelenţa Sa, doamna Tove Bruvik Westberg, Ambasador al 

Regatului Norvegiei în România, reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de 

operator de program, ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de promotor de proiect, 

reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului - Cancelaria Primului Ministru şi ai 

Adminstraţiei Fiscale din Norvegia, în calitate de parteneri. 

Proiectul a fost finanţat din Granturile Norvegiene 2009-2014, în cadrul programului 

RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale 

şi regionale române şi norvegiene. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.373.365 Euro, din care 2.017.360,25 Euro reprezintă 

Granturi Norvegiene 2009-2014, iar 356.004,75 Euro cofinanţare naţională alocate pentru o perioadă 

de implementare de 30 luni. 

Obiectivul proiectului a constat în dezvoltarea cadrului instituţional şi a procedurilor de 

prevenire şi combatere a corupţiei şi a încălcării eticii profesionale, precum şi creşterea nivelului de 

integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.).  

Rezultatele proiectului: 

1. Organizarea conferinței de lansare a proiectului; 

2. Elaborarea unui studiu de evaluare privind vulnerabilitățile la corupție din cadrul A.N.A.F.; 

3. Achiziționarea de logistică; 

4. Instruirea personalului din cadrul Direcției generale de integritate și Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală; 

5. Sesiuni de instruire pentru personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în scopul 

conștientizării efectelor corupției; 

6.  Aplicații informatice pentru realizarea activităților specifice ale Direcției generale de integritate, 

dezvoltate și puse în aplicare; 

7. Campania de conștientizare împotriva corupției și a încălcării eticii și integrității profesionale în 

cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la nivel național și local; 

8.  Conferința de presă; 

9. Dezvoltarea și imbunătățirea de standarde, metodologii, proceduri de lucru pentru prevenirea și 

combaterea corupției și încălcarea eticii și integrității profesionale; 

10. Organizarea de vizite de studiu în scopul asigurării schimbului de experiență; 

11. Oraganizarea conferinței cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție; 

12. Organizarea conferinței de închidere a proiectului. 

 

 
 

 

 

                

              
 

 



Elemente de context - Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările 

AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la 

dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 

state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. Norvegia este principalul stat donator, 

contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt 

reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare. 

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi 

www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro. 
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