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Informaţii generale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi este instituţie publică cu
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în
municipiul Iaşi, Strada Anastasie Panu, nr. 26.

Rolul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi este de a realiza strategia şi
programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi vamal şi de a aplica politica fiscală
şi vamală a Statului.

În cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi funcţionează, ca structuri
fără personalitate juridică, Direcţia Regională Vamală Iaşi, Administraţiile Judeţene ale
Finanţelor Publice Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, care au în structură
servicii şi birouri fiscale, precum şi birouri vamale de interior şi de frontieră.

Competenţa teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi este
exercitată pe aria judeţelor Iaşi, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ şi Vaslui.
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Realizarea obiectivelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în anul 2021
la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publie Iaşi

1. Creşterea conformării voluntare:
Îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor generale în domeniul fiscal, vamal şi cel al

prevenirii, descoperirii şi combaterii evaziunii şi fraudei fiscale, au fost asigurate de către
structurile Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Iaşi, prin gestionarea unui număr
de 1.287.627 contribuabili plătitori de impozite, taxe şi contribuţii arondaţi unităţilor fiscale de
la nivelul regiunii.

Pentru stimularea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale,
administraţia fiscală din regiune a intensificat eforturile de îmbunătăţire a conformării ca
modalitate mult mai facilă de a colecta veniturile bugetare, prin acţiuni adaptate specificului
regiunii şi mediului de afaceri, precum şi raportat la nivelul de cultură fiscală a
contribuabililor.

Cu toate acestea, conformarea afectează în continuare colectarea şi creează o
situaţie inechitabilă faţă de contribuabilii consecvenţi.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală monitorizează cu ajutorul unui set de
indicatori specifici conformarea voluntară a contribuabililor atât la plata obligaţiilor fiscale cât
si în ce priveşte depunerea declaraţiilor.

În anul 2021, indicatorul “Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor
fiscale (valoric), inclusiv plăţi parţiale” a fost realizat în procent de 82,68%, înregistrând o
creştere de 5,37 % faţă de anul precedent.

Situaţia detaliată se prezintă în Anexa 5.

Referitor la indicatorul “Grad de depunere voluntară a declarațiilor fiscale, pe tipuri
de impozite” s-a realizat la un nivel de de 92,98%, în creştere faţă de anul precedent cu 1,47
%.

Situaţia detaliată se prezintă în Anexa 4.

Stimularea conformãrii voluntare la declarare şi platã a fost realizatã ca urmare a
eforturilor de promovare a modalitãţilor de acordare a înlesnirilor la platã, mecanism aplicat
şi în anii precedenţi pentru plata esalonatã a obligatiilor fiscale restante ale contribuabililor
care le conferã acestora dreptul de a participa la licitatiile publice, obligatiile fiscale
esalonate la platã nefiind considerate obligatii fiscale restante.

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale:
Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale a devenit obligatorie începând cu anul

2018, ca urmare a modificărilor legislative fiscale care au impus transmiterea declaraţiilor
fiscale prin intermediul paginii de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În anul 2021 ne-am confruntat cu pandemia de COVID-19 iar pentru limitarea
efectelor acesteia s-a promovat utilizarea de către contribuabili a serviciilor on-line puse la
dispoziție de A.N.A.F. respectiv, depunerea declarațiilor fiscale on-line, utilizarea
Formularului de contact, utilizarea / înrolarea în S.P.V., efectuarea plăților prin internet
banking sau ghiseul.ro, utilizarea ordinelor de plată multiple electronice-OPME, efectuarea
programărilor on-line în relaţia cu unităţile fiscale etc.

În acest context precum si pentru îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii şi reducerea
costurilor de conformare, indicatorului de performanţă strategic introdus de administraţia
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fiscală “Gradul de depunere electronică a declaraţiilor fiscale”, a fost monitorizat la
nivelul direcţiei generale regionale şi analizat în mod detaliat pe fiecare structură din
subordine.

Indicatorul calculat pentru anul 2021 scoate în evidenţă faptul că din cele 2.311.013
declaraţii fiscale depuse, un număr de 2.224.499 au fost depuse prin utilizarea mijloacelor de
transmitere la distanţă, reprezentând un procent de realizare de 95,55%, în creştere cu
0,71% fata de anul 2020.

În Anexa 7 se prezintă indicatorul detaliat pe structurile teritoriale.

Gestionarea Declaratiei Unice în anul 2021:

Activitatea de gestionare, administrare, prelucrare a Declaratiei Unice s-a facut la
nivelul tuturor organelor fiscale teritoriale potrivit reglementarilor legale în vigoare.

Potrivit datelor centralizate la nivelul D.G.R.F.P Iaşi se poate constata că un segment
considerabil de contribuabili respectiv 55%, au depus Declaraţia Unică în anul 2021 prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului "Spaţiul privat
virtual".

Alăturat prezentăm situaţia depunerii Declaratiei Unice în anul 2021 în funcţie de
modalităţile de depunere uzitate de către contribuabili:

Gestionarea Formularului 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând
până la 3,5% din impozitul anual datorat“ depus de contribuabili în anul 2021.

Formularul 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din
impozitul anual datorat“ depus de contribuabili în anul 2021, a fost procesate la nivelul
regiunii prin structurile de administrare 208.751 de formulare, fiind efectuate viramente în
sumă de 25,259 milioane lei.

Din analizele efectuate, s-a constatat că solicitanţii nu au utilizat serviciul Spaţiu Privat
Virtual pentru depunerea formularului, numărul depunerilor efectuate fiind extrem de redus
de 29.162 formulare, 52,00% din numarul solicitanţilor preferând depunerea pe baza de
borderou.

Denumirea structurii
de administrare

Numărul
formularelor

depuse

Din care:

Prin SPV: Pe suport
hârtie: Prin UAT:

1 2=3+4+5 3 4 5

A.J.F.P. Bacău 19.337 9.522 9.815 0
A.J.F.P. Botoşani 11.673 5.168 6.503 2
A.J.F.P. Iaşi 18.511 14.525 3.986 0
A.J.F.P. Neamţ 9.952 4.894 5.033 25
A.J.F.P. Suceava 20.888 12.375 8.513 0
A.J.F.P. Vaslui 11.732 3.817 7.915 0

Total DGRFP Iaşi 92.093 50.301 41.765 27
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Situaţia privind depunerea Formularului 230 la nivelul regiunii:

Un domeniu reglementat specific în anul 2021 de administraţia fiscală a vizat
utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, măsură care a creat premisele
înlocuirii aparatelor de marcat cu rolă jurnal pe suport hârtie, cu aparate de marcat cu jurnal
electronic.

Potrivit modificărilor legislative din anul 2017, marii contribuabili și cei mijlocii ar fi
trebuit să folosească exclusiv aparate de marcat cu jurnal electronic începând cu data de 1
iunie 2018. Micii contribuabili erau obligați să dețină astfel de aparate de la 1 august 2018,
de la această dată fiind interzisă utilizarea aparatelor de marcat cu rolă jurnal. Ulterior,
autoritățile fiscale au oferit agenților economici un nou răgaz pentru achiziționarea, testarea
și instalarea noilor aparate de marcat electronice fiscale. Instituirea obligaţiei de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic este determinata de
necesitatea combaterii evaziunii fiscale în România și asigurarea unei mai bune monitorizări
a activității operatorilor economici au determinat instituirea unor mecanisme care să
conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare.

În aceeaşi perioadă au fost desfăşurate activităţi privind autorizarea magazinelor
respectiv, activităţi de primire a cererilor de autorizare pentru vânzarea de bunuri pentru
care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în
Comunitatea Europeană şi a documentelor însoţitoare, de verificare a documentaţiei depuse
şi de soluţionare a cererilor.

Pentru efectuarea de vânzări de bunuri de către unităţi comerciale şi magazine,
cumpăratorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană şi restituirea TVA aferentă bunurilor
vândute, la nivelul regiunii au fost acordare un număr de 22 autorizaţii. Biroul de avize şi
autorizaţii (case de marcat) asigură Secretariatul Comisiei Regionale Iaşi privind activitatea
de autorizare a antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor
înregistrați și a importatorilor autorizați. Importanţa activtăţii de autorizare este
reprezentată de creşterea veniturilor bugetului de stat ca urmare a autorizării (accize,
impozite, taxe şi contribuţii). Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost autorizaţi un număr de 4
operatori economici, reautorizări în număr de 5 ,12 revocări de autorizaţii şi 2 autorizaţii
modificate.

Denumire
structură de
administrare

Număr total
formulare 230

depuse din
care:

Număr
formularedepuse

prin SPV

Număr
formulare
depuse cu
borderou

Număr
formulare

depuse
individual

Valoare
Valoare

efectuate
(Milioane lei)

0 1=2+3+4 2 3 4 5
A.J.F.P. Bacău 39.920 122 27.430 12.368 5,33
A.J.F.P. Botoşani 16.451 1.545 4.010 10.896 2,00
A.J.F.P. Iaşi 66.077 24.857 35.248 5.972 8,14
A.J.F.P. Neamţ 32.955 747 19.123 13.085 3,56
A.J.F.P. Suceava 37.239 1.650 23.279 12.310 3,98
A.J.F.P. Vaslui 16.109 241 9.810 6.058 2,24
Total DGRFP Iaşi 208.751 29.162 118.900 60.689 25,26
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2.Activitatea de colectare a veniturilor bugetare:
În anul 2021, efortul de colectare a veniturilor bugetare s-a concretizat în încasarea

sumei de 17.900,84 milioane lei, înregistrând o creştere nominală de 16,50% (2.535,84
milioane lei), peste volumul încasărilor din anul 2020(15.365,00 milioane lei).

Veniturile bugetului consolidat al statului în sumă de 17.900,84 milioane lei, din
care: venituri realizate la nivelul celor 6 administraţii fiscale în sumă de 17.165,42 milioane
lei (95,89% în total încasări an 2020) şi 735,42 milioane lei venituri vamale (4,11%);

Contribuţia cea mai importantă la formarea veniturilor bugetului de stat în sumă
totală de 6.863,25 milioane lei(fără venituri vamale), o reprezintă TVA suma de 2.297,73
milioane lei (33,48%), urmat de impozitul pe venit în sumă de 2.206,30 milioane lei (32,15%),
alte venituri suma de 1.545,44 milioane lei (22,52%), impozitul pe profit 779,65 milioane lei
(11,36%) şi accize cu venituri în sumă de 34,13 milioane lei (0,50%);

Volumul restituirilor de TVA a fost în sumă de 553,10 milioane lei, în creştere
faţă de anul precedent cu suma de 163,16 milioane, respectiv o creştere cu 41,84%.

Bugetul de asigurări sociale de stat în anul 2021 s-au realizat încasări în sumă
de 7.190,37 milioane lei (procent de 40,17% în total buget general consolidat al statului),
o creştere de venituri, faţă de anul precedent, în suma de 174,01 milioane lei, respectiv
2,81%.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2021
s-au realizat încasări în sumă de 2.885,44 milioane lei (procent de 40,16% în totalul
bugetului consolidat al statului), înregistrând o creştere de venituri, faţă de anul precedent ,
în sumă de 827,58 milioane lei, respectiv cu 12,34%.

Bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj în anul 2021 s-au realizat încasări în
suma de 226,36 milioane lei (procent de 1,26% în bugetul consolidat al statului),
înregistrând o creştere de venituri, faţă de anul precedent, în suma de 31,09 mil.lei,
respectiv cu 15,92%.

Situaţia veniturilor realizate la nivelul DGRFP Iaşi:

Indicatori ANUL 2020
(Milioane lei)

ANUL 2021
(Milioane lei) Diferente %

0 1 2 3=2-1 4=2/1

TOTAL GENERAL (1+2+3+4) 15.365,00 17.900,84 2.535,84 116,50%

1) Bugetul de stat (a+b), din care: 6.238,40 7.598,67 1.360,27 121,80%

a) - Bugetul de stat - inclusiv
sume si cote defalcate
(a1+a2+a3+a4+a5 ), din care:

5.699,52 6.863,25 1.163,73 120,42%

a1) - Impozit pe venit 1.927,81 2.206,30 278,49 114,45%
a2) - Impozit pe profit 585,55 779,65 194,10 133,15%
a3) - TVA 1.797,67 2.297,73 500,06 127,82%
a4) - Accize 48,24 34,13 -14,11 70,75%
a5) – Alte venituri 1.340,25 1.545,44 205,19 115,31%
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Situaţia veniturilor realizate la nivelul administraţiilor fiscale:

Activitatea de executare silită:
Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea

modalităţilor de executare silită: În domeniul activităţii de executare silită, în anul 2021 au
fost comunicate către contribuabilii debitori un număr de 364.428 somaţii, cu o valoare a
creanţelor de 3.717,45 milioane lei.

Numărul sechestrelor aplicate a fost de 802, cu o valoarea a creanţelor de 103,01
milioane lei.

Numărul popririlor asupra veniturilor terţilor a fost de 28.418, valoarea creanţelor fiind
de 364,53 milioane lei, un număr de 92.577 de popriri a veniturilor asupra conturilor bancare,
cu creanţe în valoarea de 2.231,53 milioane lei.

In anul 2021, ca urmare a aplicării măsurilor de executare siltă s-a încasat suma de
883,32 milioane lei, din care:
- 582,64 milioane lei încasări somaţii;
- 277,99 milioane lei încasari popriri venituri conturi bancare;
- 21,46 milioane lei încasări popriri venituri terţi;
- 1,23 mil.lei valorificări bunuri sechestrate.

b) - Incasări venituri în vamă; 538,88 735,42 196,54 136,47%

2 ) Bugetul asigurarilor sociale de
stat; 6.362,79 7.190,37 827,58 112,34%

3) Bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sănătate 2.568,54 2.885,44 316,90 113,01%

4) Bugetul asigurarilor pentru
somaj; 195,27 226,36 31,09 115,92%

Administraţia
Realizări
venituri

bugetare 2020
(Milioane lei)

Realizări
venituri

bugetare 2021
(Milioane lei)

Diferenţe %

0 1 2 3=2-1 4=2/1

D.G.R.F.P. Iaşi (Activitatea
Fiscală+Vamală)

15.365,00 17.900,84 2.535,84 116,50%

A.J.F.P. Bacău 2.510,90 2.873,24 362,34 114,43%

A.J.F.P. Botoşani 1.384,89 1.513,73 128,84 109,30%

A.J.F.P. Iaşi 5.086,52 6.097,67 1.011,15 119,88%

A.J.F.P. Neamţ 1.941,41 2.191,17 249,76 112,86%

A.J.F.P. Suceava 2.621,51 3.075,54 454,03 117,32%
A.J.F.P. Vaslui 1.280,89 1.414,07 133,18 110,40%

Activitatea Fiscală 14.826,12 17.165,42 2.339,30 115,78%

Activitatea Vamală 538,88 735,42 196,54 136,47%
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Situaţia arieratelor recuperabile la data de 31.12.2021:

-Milioane lei-

La data de 31.12.2021, pe total DGRFP Iaşi totalul arieratelor recuperabile este în
sumă de 1.758,69 milioane lei (persoane jurice şi fizice SACF şi GOTICA), în scădere faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,31% (respectiv 246,89 milioane lei).

Situaţia eşalonarilor la plată la data de 31.12.2021:

Contribuabilii au utilizat si în anul 2021 mãsura esalonãrilor la platã pentru a beneficia
de suspendarea executãrii silite pentru sumele care fac obiectul executãrii, amânarea la
platã a penalitãtilor de întârziere aferente obligaþiilor fiscale esalonate la platã, în vederea
anulãrii, pentru necalcularea si nedatorarea penalitãþilor de întârziere pe perioada de
esalonare la platã.

Buget Perioada de
referinţă

2020 2021 Diferenţe 2021-2020

Arierate
recuperabile

Persoane
Juridice
(SACF)

Arierate
recuperabile

Persoane
Fizice (SACF
+GOTICA)

TOTAL
ARIERATE

LA DATA DE
31.12.2020

Arierate
recuperabile

Persoane
Juridice
(SACF)

Arierate
recuperabile

Persoane
Fizice (SACF
+GOTICA)

TOTAL
ARIERATE LA

DATA DE
31.12.2021

Arierate
recuperabile

Persoane
Juridice
(SACF)

Arierate
recuperabil
e Persoane

Fizice
(SACF

+GOTICA)

TOTAL
ARIERATE

0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=5-2 9=6-3 10=7-4

TOTAL,
buget

general
consolidat

Total, din
care:

1664,52 341,07 2.005,58 1.445,48 313,21 1.758,69 -219,04 -27,86 -246,89

In sold an
precedent 447,82 225,38 673,2 593,24 211,19 804,43 145,42 -14,19 131,23

Constituite în
anul curent 1216,7 115,68 1332,38 852,24 102,02 954,26 -364,46 -13,66 -378,12

Nr. crt. Tip eșalonare Nr. eşalonări
an 2021

Arierate totale
eşalonate la plată

(inclusiv dobânzi pe
perioada
eşalonării )

-milioane lei-

Sold rămas de încasat
(inclusiv dobânzi pe
perioada eşalonării)

-milioane lei-

0 1 2 3 4

1 ÎN DERULARE, total din care 1.279 342,25 236,76

1.1 În derulare aprobate inainte de
31.12.2020

804 224,91 130,15

1.2 În derulare aprobate dupa
01.01.2021 475 117,34 106,61

3 FINALIZATE dupa 01.01.2021 508 74,61 0

4 PIERDUTE dupa 01.01.2021 382 43,04 23,92
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La sfârşitul anului 2021 se aflau în derulare un numãr de 1.279 eşalonãri la platã a
obligatiilor bugetare restante, pentru un total al arieratelor de 342,25 milioane lei.

În Anexa 6 se prezintă situaţia arieratelor recuperabile esalonate la plată detaliat pe
fiecare administraţie judeţeană din subordinea D.G.R.F.P Iaşi.

Precizăm că până la finele anului 2021,la nivelul DGRFP Iaşi, un număr de 16.838 au
depus cereri privind acordarea unor facilităţi fiscale în baza actelor normative(OUG nr.
69/2020). In cazul a 13.838 contribuabili, unităţile fiscale cu atribuţii de colectare, au emis
decizii de aprobare De asemenea au fost emise şi un număr de 1.181 decizii de respingere.

Încasările realizate la nivelul DGRFP Iaşi, ca urmare a aplicării OUG nr. 69/2020
sunt::

REGIUNE JUDET INCASARI
(Milioane lei)

INCASARI _
SACF_CUI

INCASARI _
SACF_CNP

INCASARI _
GOTICA

0 1 2=3+4+5 3 4 5
IASI BACĂU 385,02 376,07 0,18 8,77
IASI BOTOŞANI 150,36 143,12 0,02 7,22
IASI IAŞI 548,85 519,52 0,29 29,04
IASI NEAMŢ 270,92 261,21 0,03 9,68
IASI SUCEAVA 343,06 327,20 0,06 15,81
IASI VASLUI 158,66 152,87 0,03 5,76

TOTAL DGRFP IAŞI 1.856,86 1.779,99 0,60 76,27



DGRFP Iaşi - Raport de Performanţă (anul 2021)

10

Realizarea indicatorilor de eficienţă şi eficacitate în anul 2021:

Indicator Sursa
Programat Realizat Diferenţe

realizat-program
(+/-)(lei) (lei)

Cheltuieli totale (fara
cheltuielile de capital)

Total 357.231.000,00 356.374.938,38 -856.061,62
De la bugetul de stat 357.231.000,00 356.374.938,38 -856.061,62
Din fonduri proprii 0 0 0

Cheltuieli cu personalul
Total 334.350.000,00 333.958.707,00 -391.293,00

De la bugetul de stat 334.350.000,00 333.958.707,00 -391.293,00
Din fonduri proprii 0 0 0

Total numar personal -- 2.912,00 2.540,00 -372

Numar contribuabili
administrati (persoane
juridice si fizice)

-- 1.278.179,00 1.278.179,00 0

Venituri bugetare totale
nete -- 17.123.480.000,00 17.900.907.508,90 777.427.508,90

Lei cheltuiti la 1 milion lei
venituri bugetare nete

Total 20.862,06 19.908,21 -953,85
De la bugetul de stat 20.862,03 19.908,21 -953,82
Din fonduri proprii 0 0 0

Cheltuieli cu personalul la
1 milion lei venituri
bugetare nete

Total 19.525,82 18.655,97 -869,85
De la bugetul de stat 19.525,82 18.655,97 -869,85
Din fonduri proprii 0 0 0

Venituri bugetare nete
colectate la numar de
personal

-- 5.880.315,93 7.047.601,38 1.167.285,45

Venituri bugetare nete
colectate la numarul de
contribuabili

-- 13.396,78 14.005,01 608,23
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Soluţionarea contestaţiilor contribuabililor împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea
situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a
pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii,
datorie vamală, accesoriile acestora, precum şi împotriva deciziilor de reverificare, a fost
realizată conform situaţiei:

Soluţionarea contestaţiilor Nr.
contestaţii

Capete de
cerere

Sume
(mil.lei)

Contestaţii în curs de soluţionare
(aflate în stoc) la data de

01.01.2021, din care:
63 143 24,50

Contestaţii înregistrate în cursul
anului 2021, din care: 354 444 84,68

Contestaţii soluţionate în cursul
anului 2021, din care: 349 433 88,47

Admise (A) 4 10 0,694
Respinse (R) 237 279 53,09

Desfiinţare act (D) 29 34 13,13
Alte soluţii 79 110 21,55

Retur necompetenţă în cursul
anului 2021

2 2 1,02

Contestaţii în curs de soluţionare
la finele anului 2021, din care: 66 152 19,67

Ponderea sumelor pentru care s-au pronunţat soluţii de admitere şi/sau desfiinţare în
totalul sumelor soluţionate pe fond de organele de soluţionare a contestaţiilor:
- 2020 27,90%
- 2021 20,67%

Rata sumelor admise de instanţă în total sume contestate la instanţă:
- 2020 38,35%
- 2021 38,42%.

3. Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane:
3.1. Pentru combaterea traficului ilegal de mărfuri, structurile vamale din regiune

au realizat în anul 2021 un număr 1.488 de misiuni, fiind dresate un număr de 861 PVCSC,
valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 3,54 mil.lei, sumele încasate fiind în cuantum de
1,47 mil.lei.

Ca urmare a controalelor efectuate la operatorii economici, au fost încheiate 934 de
procese verbale de control în domeniul fiscal şi 305 domeniul nefiscal, cu un număr de 32
de suspendări/ revocări de autorizaţii şi atestate.

Deciziile de impunere emise au fost în număr de 86, în valoare de 1,13 mil.lei;
Numărul autoturismelor confiscate - 3/ reţinute în vederea confiscării - 34;
Valoarea bunurilor reţinute în vederea confiscării a fost de 3,3 mil.lei;
Prejudiciul sesizărilor penale în număr de 63 a fost în cuantum de 0,3 mil.lei
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Cantitatea bunurilor confiscate:
Bunuri An 2020 An 2021

Tigarete (bucăţi) 1.750.452 2.064.903
Alcool şi băuturi (litri) 2.408 2.591

Alte bunuri (bucăţi) 139.155 54.390

În domeniul supravegherii produselor accizabile au fost gestionate în aplicaţia
EMCS-RO un număr de 1469 de documente administrative de însoţire emise (e-DA), cu o
dinamică de 103% faţă de anul 2020 (1428), fiind primite 3330 de documente, cu o dinamică
de 112% faţă de anul 2020 (2981).

Activităţi de supraveghere a produselor accizabile realizate de birourile vamale de
interior şi de frontieră:

Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin activităţi de supraveghere
şi control vamal în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, a încălcării regimului juridic
al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, regimului juridic al
precursorilor de droguri, controlul sumelor în numerar la trecerea peste frontieră comunitară,
a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase, precum şi a traficului ilicit de produse cu regim
special (arme, muniţii, substanţe chimice periculoase, deşeuri), a fost realizată de unităţile
vamale din regiune prin intermediul:

Tipul activităţii/acţiunii desfăşurată Total Dinamică
%

2020 2021

Livrari alcool etilic şi/sau produse alcoolice 831 825 99%
Livrari alcool etilic denaturat 190 114 60%

Recepţie materii prime 786 720 91%
Denaturări alcool 190 117 62%

Verificări condiţii autorizare 251 154 69%

Sigilări/desigilări instalaţii producţie alcool 7 11 138%
Desigilări auto - nr. 467 252 66%

Desigilări vagoane - nr. 38 13 32%
Număr e-DA emise - total 1428 1469 103%
Număr e-DA sosite - total 2996 3330 112%

Număr e-DA anulate 8 20 250%
Inventariere stocuri materii prime şi produse

finite la antrepozitarii autorizaţi pentru producţia
de alcool 2 4 200%

Total 7194 7029 99%

An 2020 An 2021
Constatări droguri

6 7
Constatări substanţe dopante cu grad mare de risc

4 3
Constatări valută (sume) nedeclarată

4 8
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Prin managementul operaţional al echipelor mobile, la nivelul Direcției Regionale
Vamale Iași au fost realizate 419 de misiuni, valoarea amenzilor aplicate fiind de 2,19 mil.lei,
cu sume încasate în cuantum de 0,16 mil.lei.
Valoarea bunurilor reţinute în vederea confiscării a însumat 1,03 mil.lei.
Sesizările penale în număr de 29, au însumat un prejudiciu în valoare de 0,17 mil.lei, faţă
de anul 2020 (0,53 mil.lei);
Bunurile confiscate (ţigarete) au fost în număr de 152.423 buc, faţă de anul 2020 (59.610
buc).

Echipele canine de detecţie din unităţile vamale ale regiunii în număr de 11 au
contribuit la Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin activităţi de supraveghere
şi control vamal:
· la Biroul Vamal de Frontieră Albiţa o echipă canină cu dublă specializare (produse
din tutun și detecţia drogurilor) și din luna decembrie încă două echipe nou formate;
· la Biroul Vamal de Frontieră Siret o echipă canină specializată în detectarea de
produse din tutun, una cu dublă specializare (produse din tutun şi detecţia drogurilor) și din
luna decembrie încă două echipe nou formate;
· la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Iași o echipă canină cu triplă specializare
(produse din tutun, detecţia drogurilor şi cash);
· la Biroul Vamal de Frontieră Sculeni, o echipă canină specializată în detectarea de
produse din tutun;
· la Biroul Vamal de Frontieră Rădăuţi Prut două echipe canine cu triplă specializare
care au desfășurat, în baza O.M. emis de DRV Iași, activități specifice și la: BVF Siret, BVF
Stînca-Costești, BVF Dornești.

Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane:

3.2. Diminuarea subdeclarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor - activitatea
de inspecţie fiscală

Acțiunile de inspecție fiscală s-au desfășurat și în anul 2021 în contextul evoluției
situației epidemiologice naționale și internaționale determinate de răspândirea epidemiei
COVID19 și luând în considerare măsurile generale luate la nivel național pentru limitarea
răspândirii pandemiei. Această situație a influențat modul de lucru specific aparatului de
inspecție fiscală, cu implicații în durata acțiunilor, deplasarea personalului în teren, accesul
la bazele de date, instrumentele de lucru și structura de personal activ pentru exercitarea
atribuțiilor de serviciu.

Constatări arme, muniţii, materiale pirotehnice
15 2

Constatări metale preţioase/ pietre preţioase
1 0

Constatări alte bunuri
9 6
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Numărul total al acţiunilor de inspecţie fiscală, reprezentând inspecţii fiscale
anticipate pentru soluționarea DNOR, a fost de 1.274 acţiuni la contribuabili persoane
juridice si persoane fizice (în scădere cu 265 acţiuni faţă de cele 1.539 acţiuni desfăşurate în
anul 2020).

Din numărul total, la persoane juridice s-au înregistrat 990 de acţiuni (în scădere cu
282 de acţiuni faţă de cele 1.272 de acţiuni din anul 2020), iar la persoane fizice s-au
înregistrat 284 acţiuni (în creștere cu 27 de acţiuni faţă de cele 267 desfăşurate în anul
2019).

În totalul actiunilor de inspecţie fiscală finalizate în anul 2021, ponderea inspecţiilor
fisale anticipate, destinate rambursărilor de TVA a fost de 36,16% ( faţă de procentul de
37,38%, aferent anului 2020 ).

Ponderea numărului de inspecţii destinate rambursarii TVA înregistrează o scadere la
contribuabilii persoane juridice, respectiv 42,47% ( faţă de ponderea de 46,75% înregistrată
în anul 2020 ), respectiv o creștere la contribuabilii persoane fizice, respectiv 23,83% ( față
de ponderea de 19,13%, cât s-a înregistrat în anul precedent la această categorie de
contribuabili ).

Sumele respinse la rambursare au fost în total de 14,34 mil.lei, din care 13,10 mil.lei
la contribuabili persoane juridice, respectiv 1,24 mil.lei la contribuabili persoane fizice.
Ponderea acestor sume în totalul sumelor suplimentare stabilite de organele de inspecție
fiscală în anul 2021 este de 5,00%.

Numărul total de activităţi de verificare efectuate în anul 2021, reprezentând
inspecţii fiscale, precum şi controale inopinate a fost de 5.200 acţiuni, din care 1.677
acţiuni operative - control inopinat, control încrucişat şi constatări la faţa locului (la
contribuabili persoane juridice 1.601 de acţiuni şi la persoanele fizice 76 de acţiuni de acest
tip), respectiv 3.523 inspecții fiscale parţiale (la contribuabili persoane juridice 2.331
acţiuni şi 1.192 acţiuni la contribuabili persoane fizice).

Comparativ cu numărul total de acţiuni realizate în anul 2020 ( 5.958 actiuni), pe
fondul situaţiei obiective în care s-a desfăşurat activitatea de inspecţie fiscală, se constată o
diminuare cu 758 de acţiuni, din care 164 acţiuni de control inopinat și 594 inspecţii fiscale.
În procente, se înregistreaza o scădere la 87,27% faţă de rezultatele anului precedent.

Totodată, în baza prevederilor art.148 din Codul de procedură fiscală, începând cu
luna februarie 2021 atribuțiile organelor de inspecție fiscală au fost completate cu acțiuni de
verificare documentară la contribuabili persoane juridice și fizice, fiind realizate un număr
total de 1.048 verificări documentare (la persoane juridice 777 acțiuni, iar la persoane
fizice 271 acțiuni). Urmare acestor verificări documentare, care reprezintă o procedură
simplificată de control fiscal, care se finalizează cu o decizie de impunere, act administrativ
fiscal aflat sub rezerva verificarii ulterioare, au fost stabilite sume suplimentare în valoare
totală de 25,49 mil.lei (din care pentru persoane juridice 22,62 mil.lei, respectiv 2,74 mil.lei
pentru contribuabili persoane fizice).

Obligaţiile suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală în anul 2021
din inspecții fiscale au fost în sumă totală de 286,61 mil.lei, din care aferente persoanelor
juridice 260,63 mil.lei, respectiv 25,98 mil.lei aferente persoanelor fizice. Față de realizările
anului precedent se înregistreaza o creștere procentuală de 7,50%.
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Sume suplimentare atrase pe categorii de venituri : 286,61 mil.lei, din care:
- TVA: 139,39 mil.lei
- Impozit pe profit: 61,57 mil.lei
- Impozit pe dividende: 8,98 mil.lei
- Contribuţii (CAS, şomaj, sănătate): 46,05 mil.lei
- Impozit pe venit : 10,51 mil.lei
- Impozit de natura salarială: 8,60 mil.lei
- Impozit microîntreprinderi: 2,81 mil.lei
- Alte impozite: 8,70 mil.lei.

Alte date de sinteză privind acțiunile realizate în anul 2021 de structura de
inspecție fiscală la contribuabili persoane juridice și persoane fizice:
- Sume aferente actelor administrativ-fiscale desfiinţate prin decizii emise de organele

competente pentru soluţionarea contestaţiilor: 12,02 mil.lei
- Cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor şi

valoarea prejudiciilor acestora: 21 sesizari, cu o valoare de 26,32 mil.lei
- Amenzi contravenţionale aplicate (numar şi valoare): 89 amenzi/ 0,24 mil.lei
- Contribuabili propuşi a fi declaraţi inactivi: 4 contribuabili
- Deconturi negative de TVA soluţionate cu control anticipat: 1.274 deconturi
- Măsuri asiguratorii instituite (numar şi valoare): 46 masuri/ 59,85 mil.lei
- Diminuarea pierderii fiscale: 49,52 mil.lei.

Domeniile principale de activitate cu grad de risc ridicat la evaziunea fiscală:

Domenii de activitate - sume suplimentare (mil.lei) 286,61 An 2021
Construcţii şi materiale de constructii 69,70

Producerea şi comercializarea marfurilor agroalimentare 26,82
Utilizarea fortei de munca la gri si la negru 24,14

Exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos 9,53
Transporturi 8,56

Turism 0,69
Producerea şi valorificarea alcoolului şi băuturilor alcoolice 0,58

Producerea şicomercializarea produselor energetice 0,11
Alte domenii de activitate 146,48

Având în vedere faptul ca activitatea de inspectie fiscala este concentrata pe
efectuarea de analize proprii, potrivit competentelor, în vederea selectarii pentru inspectie
fiscala a contribuabililor care prezinta risc fiscal, în funcție de nivelul de risc, în acest
domeniu s-au obținut urmatoarele rezultate:

- au fost finalizate 2.112 acțiuni de inspectie fiscala partiala pe criteriul analiza
de risc la contribuabili persoane juridice (1.226 acțiuni) și contribuabili persoane fizice (886
acțiuni), ceea ce reprezintă o pondere de 60% în total acțiuni de inspectie fiscala,

- s-au stabilit suplimentar sume în total de 229,60 mil.lei, reprezentând o
pondere de 80% din total rezultate inregistrate.
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- gradul de confirmare a riscului estimat de organele de inspectie fiscala a fost de
236,93%, iar ponderea actiunilor al caror risc estimat a fost confirmat a fost de 66,62% în
total acțiuni finalizate la ambele categorii de contribuabili selectati.

În domeniul activităţii de inspectie fiscala privind preţurile de transfer, numărul
inspecţiilor fiscale parţiale finalizate în anul 2021 a fost de 37 de acțiuni (cu 4 actiuni mai
multe fata de anul precedent), urmare cărora s-au stabilit urmatoarele rezultate:
- diminuarea pierderii fiscale cu suma de 24,24 mil.lei (faţă de 53,6 mil.lei din anul 2020);
- sume suplimentare (impozit pe profit) stabilite în valoare de 7,1 mil.lei (faţă de 3,0 mil.lei

din anul 2020);
Pentru toate acţiunile programate în anul 2021 pe baza criteriului “Analiza de risc”,

au fost efectuate prin intermediul Compartimentului Preţuri de transfer de la nivel regional
analize punctuale aferente relaţiilor de afiliere identificate in bazele de date accesate.
Rezultatul acestor analize a fost comunicat operativ echipelor de inspecţie fiscală din faza
de debut a acţiunilor, in vederea cunoasterii unor eventuale elemente de risc suplimentare si
utilizarii informatiilor in cadrul actiunii de inspectie fiscala.

De la nivel regional, prin compartimentul de specialitate se monitorizeaza
tratamentul fiscal aplicat relaţiilor de afiliere în cuprinsul rapoartelor de inspecţie fiscală,
precum şi necesitatea solicitării de prezentare a dosarului preţurilor de transfer, care se
gestioneaza in mod permanent, cu oferirea suportului teoretic şi practic solicitat.

Structurile de inspecţie economico – financiară au efectuat în anul 2021 un
număr de 353 de acţiuni (cu 106 actiuni mai putine fata de anul 2020), la un numar de 190
entitati, in urma carora au fost intocmite 444 acte şi 133 dispozitii obligatorii. S-au stabilit
sume in valoare totala de 107,91 mil.lei, din care creante bugetare 107,57 mil.lei ( cu
91,49 mil. lei mai mult fata de anul precedent).

Au fost inaintate 19 Sesizări transmise organelor de urmărire penală, pentru
posibile prejudicii însumând o valoare totală de 101,85 mil.lei.

S-au aplicat 88 sancţiuni contravenţionale, la un număr de 46 entități, din care: 55
amenzi contravenţionale la un număr de 32 entități în valoare totală de 0,14 mil.lei și 33
avertismente la un număr de 24 entități.

Prin structura activităţii de inspecţie fiscală de la nivel regional reprezentată de
Serviciul Verificări Fiscale s-au înregistrat ca realizări pe parcursul anului 2021 un număr
de 17 acţiuni de verificări a situației fiscale personale, fiind stabilite sume totale de 6,04
mil.lei, din care impozit pe venit din surse neidentificate 3,83 mil.lei şi accesorii în sumă de
2,21 mil. lei.

4. Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii:
În vederea creşterii calităţii serviciilor destinate contribuabililor, în anul 2021

îndrumarea și asistența au fost realizate atât prin intermediul Biroului central de asistență
telefonică a contribuabililor „Call Center”, cât și prin intermediul numerelor de telefon
alocate administraţiilor fiscale. Numărul apelurilor recepţionate în Call Center a fost de
15.267, astfel : 230 la nivel de DGRFP Iaşi şi 15.037 la nivel de AJFP Bacău , iar total
solicitări telefonice la nivelul anului 2021 au fost în număr de 36.346 apeluri.

În ceeea ce priveşte serviciul „Spaţiu Privat Virtual”, în perioada 2014 - 2021, la
nivelul regiunii au fost înrolaţi în sistem un număr de 189.867 de utilizatori, din care 116.206
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utilizatori persoane fizice şi 73.661 persoane juridice. Dintre aceștia, în anul 2021 au fost
înrolați 31.288 utilizatori.

Contribuabilii au beneficiat de asistenţă fiscală acordată prin corespondenţă scrisă,
numărul adreselor soluționate fiind 1.852 în anul 2021. Din totalul solicitărilor înregistrate, un
procent de 96,87% a fost soluționat în termen de 25 de zile. La nivelul regiunii a fost
înregistrat un număr de 4.370 de răspunsuri prin e-mail, din numărul total de e-mail-uri, un
procent de 96,77 % fiind soluționat în termen de 20 de zile. Menţionăm faptul că nu au
existat solicitări nesoluţionate în mai mult de 45 de zile.

Indicatorul privind procentul din apelurile telefonice răspunse, preluate în maximum 6
minute a fost de 100%.

Având în vedere contextul pandemic, spaţiile dedicate serviciilor oferite faţă în faţă, au
fost adaptate noilor condiţii de desfăşurare a activităţii. Astfel, au fost întreprinse demersurile
necesare pentru ca spaţiile destinate acestui serviciu să fie de regulă, în apropierea
punctelor de acces în sedii, astfel încât să se limiteze pe cât posibil deplasarea vizitatorilor,
precum şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor cu materiale igienico-sanitare.

Serviciile oferite la sediul unităţilor fiscale din coordonarea regiunii fără programare s-
au realizat astfel încât să fie respectate regulile de evitare a răspândirii COVID 19. Astfel, au
fost luate măsuri pentru asigurarea distanţării sociale şi limitarea interacţiunii cu contribuabilii,
recomandându-se acestora utilizarea serviciilor online şi telefonice.

În anul 2021 au fost realizate 388 materiale informative care au fost aduse la
cunoștința contribuabililor prin publicarea pe site-ul Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi sau prin afișare la sediul unităților fiscale.

Soluţiile identificate în vederea reducerii prezenţei contribuabililor la sediul unităţilor
fiscale sunt mediatizarea permanentă a serviciilor electronice oferite, în special a serviciului
de programări online în vederea creșterii gradului de informare; îndrumarea contribuabililor
către canalele de oferire a serviciilor electronice; încurajarea/îndrumarea contrbuabililor în
vederea utilizării calculatoarelor self service.

În privinţa serviciului de programări online a contribuabililor-asistenţa faţă în faţă cu
programare, în cursul anului 2021, la nivelul unităţilor fiscale subordonate regiunii, s-au
înregistrat 1.439 de solicitări.

Pentru implementarea sistemului de gestionare a cozilor şi a conceptului de ghişeu
unic, la nivelul unităţilor fiscale din cadrul DGRFP Iaşi, a fost implementată funcţionarea
interacţiunii de tip front-office “ghişeu unic” de care beneficiază contribuabilii.

Având în vedere ca la nivelul tuturor unităţilor fiscale aflate în coordonarea DGRFP
Iaşi, pâna la sfârşitul anului 2018 s-a finalizat implementarea conceptului ˝ghișeu unic˝ şi
dotarea tuturor administraţiilor judetene din subordinea directiei regionale cu sisteme de
gestionare a cozilor, începând cu data de 1 martie 2019, la nivelul DGRFP Iaşi, a fost
introdus standardul de oferire a serviciilor în cadrul ghiseului unic, ˝Timpul de aşteptare în
sediile administraţiilor fiscale - Fără programare, 60 de minute sau mai puţin în timpul
programului normal de lucru˝.

În urma analizării informaţiilor extrase din sistemele de gestionare a cozilor, se
constată faptul că la nivelul tuturor unităţilor fiscale aflate în coordonarea DGRFP Iaşi, se
realizează respectarea standardului de oferire a serviciilor prin canalul de oferire a serviciilor
faţă-în-faţă.

Conceptul SELF-SERVICE - Proiectul Asigurarea unor metode de autoservire în
unităţile fiscale cu personal de sprijin, a fost implementat în totalitate. Serviciile oferite
contribuabililor în sistem self-service se oferă prin asigurarea distanţării sociale şi a celorlalte
măsuri de protecţie pentru a limita răspândirea infecției cu coronavirus ( Covid -19).



DGRFP Iaşi - Raport de Performanţă (anul 2021)

18

Urmare monitorizarii gradului de utilizare a stațiilor de lucru destinate conceptului de
„auto- servire” în anul 2021, la nivelul unităților fiscale aflate în coordonarea D.G.R.F.P. Iaşi,
numărul utilizatorilor stațiilor de lucru a fost de 3.253.

În cursul anului 2021, având în vedere contextul pandemic, la nivelul regiunii au fost
organizate 6 întâlniri cu organismele profesionale.

La nivelul DGRFP Iaşi a fost dezvoltată o aplicaţie pe plan local, care oferă
posibilitatea de a gestiona opiniile emise în scris la solicitarea contribuabililor, de către
structurile de asistenţă pentru contribuabili, astfel încât funcţionarii cu atribuţii de inspecţie
fiscală care au competenţă să verifice contribuabilul respectiv, să poată intra în posesia
punctelor de vedere încărcate în aplicaţie.

Referitor la activitatea de evitare a dublei impuneri si acorduri fiscale internationale,
se face popularizarea posibilităţii de a depune “Chestionarul” si “Cererea de eliberare a
certificatului de rezidenţă fiscală “ prin intermediul SPV.

Periodic, sunt transmise informări personalizate prin e-mail, newsletter, către toţi
contribuabilii care deţin certificate digitale, cu privire la obligaţiile declarative şi de plată
precum şi noutăţile legislative, în vederea impulsionării conformării voluntare privind
declararea şi plata obligațiilor fiscale.

5. Activitatea desfăşurată de structurile direcţiei generale regionale cu rol de
suport, independente şi structurile coordonate metodologic de Ministerul Finanţelor:
Structura de personal a gestionat în anul 2021 un număr total de posturi de 2912
(31.12.2020), din care 2593 posturi sunt ocupate şi 319 vacante, în scopul asigurării
managementului resurselor umane, al dezvoltării carierei personalului şi gestionarea
activităţii de formare profesională, cu un grad de ocupare al posturilor realizat în procent de
89,00%, în timp ce rata de retenţie a noilor angajați după 12 luni şi 24 luni a fost de 100%.
Activitatea desfăşurată de structura de personal a asigurat deservirea întregului personal
elaborând un număr de 800 de acte administrative privind crearea, modificarea sau
stingerea raporturilor de serviciu/muncă, inclusiv cele referitoare la salarizare; un număr de
1730 de documente elaborate/prelucrate în cadrul structurii respectiv adeverinţe care atestă
calitatea de salariat, vechime în muncă şi specialitate, răspunsuri la cereri, petiții, răspunsuri
și adrese cu privire la mobilitatea personalului, răspunsuri și adrese către alte structuri din
cadrul instituției și către alte instituții.
Indicatorul privind actualizarea fişelor de post pentru personal a fost realizat în procent de
100%.

Pregătirea profesională a fost realizată pentru un număr de 2590 de angajaţi ai
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, în cadrul a 1272 de instruiri interne
organizate la nivel teritorial, cu un grad de realizare de 100%, cât şi prin 59 de cursuri
organizate prin Serviciul de formare profesională – A.N.A.F. şi Şcoala de Finanţe Publice şi
Vamă – M.F.P., pentru care s-a acordat suport de specialitate din partea compartimentului.
Gradul de implementare a programelor de formare de leadership la nivelul regiunii a fost
realizat în procent de 0,33 %.

Principalele realizări ale anului 2021 în domeniul tehnologiei informatiei:

Principalul obiectiv în anul 2021 al Serviciului tehnologia informației a fost
creșterea gradului de utilizare a mijloacelor din domeniul tehnologiei informației atât prin
achiziții de echipamente suplimentare pentru completarea bazei tehnice cât și prin achiziții
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destinate înlocuirii unor echipamente cu un grad mare de uzură tehnică și morală,
securizarea datelor și asigurarea funcționării în caz de întrerupere a alimentarii electrice

Echipamente de prelucrat date:
Innoirea bazei tehnice privind echipamentele de tip server cu windows server 2019,

licență standard 16 core: 24 bucăţi,
Achizitia și instalarea unui numar de:

70 laptop-uri de 17” pentru desfășurarea activitații la distanță cu licența windows
10 PRO și Office;

20 laptopuri de 15” pentru personalul din Treoreriile operative.

Echipamente de scanare/listare/copiere:
Achiziția și instalarea unui numar de
8 echipamente multifunctionare OCR coduri de bară
30 multifunctionale A3
50 multifunctionale A4
30 imprimante A4

Echipamente de scanare/listare/copiere pentru trezorerie:
Achizitia și instalarea unui numar de
37 echipamente A3
62 multifunctionale A4
50 imprimante A4 pentru birou
55 imprimante A4 pentru ghiseu

Realizarea unui upgrade al retelei de date si al echipamentelor de comunicatii
WAN/LAN prin achiziționarea unui numar de 12 Switch-uri 24 de porturi și un număr de 2
Switch-uri 48 de porturi;

Stocare date de giguranta (back-up):
23 echipamente de tip NAS destinat realizării salvarilor de siguranță la nivel de
Servicii Municipale, orașenești și birouri comunale

Asigurarea alimentarii electrice:
Achiziția a 5 generatoare electrice portabile, detinate rezolvării operative a alimentarii
electrice la nivelul unităților mici ce nu posedă generatoare staționare.
Achiziția și insstalarea unui număr de 41 echipamente de tip UPS pentru asigurarea
continuității alimentarii electrice la nivelul echipamentelor din Trezorerii

Telefonie:
Achizitia si Instalarea unui numar de 9 centrale telefonice, în unitățile de mai jos
AJFP Bacău,
AJFP Vaslui,
AJFP Neamț
DRV Iași
SFM Falticeni
SFM Vatra Dornei
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AFM Bârlad
SFO Gura Humorului
BVI Vaslui

Implementarea de functionalitati noi in cadrul aplicatiilor existente:
Implementarea de tehnologii noi care sa permita munca la distanta (de la domiciliu)

pentru asigurarea masurilor de protejare a personalului angajat si fara a afecta eficienta
activitatii structurilor implicate prin configurarea echipamentelor portabile de tip laptop si
tableta;

Implementarea tehnica a sistemului de comunicare prin posta electronica de la
distanta pentru facilitarea activitatii la domiciliu pe echipamente portabile

Implementarea la nivelul utilizatorilor desemnati a sistemului de videoconferinta
Teams pentru facilitarea comunicarii intre acestia si a organizarii cursurilor on-line.

Continuarea dezvoltarii aplicatiilor informatice dezvoltate pe plan local la
nivelul DGRFP Iasi, respectiv:

- actualizarea aplicaţiei de pontaj care gestionează și cererile de concediu, ordinele
de deplasare, programarea concediilor de odihnă;

- actualizarea aplicaţiei care gestionează activitatea structurilor de soluţionare a
contestațiilor privind contestaţiile depuse de contribuabili şi soluţiile emise de organul fiscal;

- implementare la nivel regional a aplicatiei ce gestioneaza depunerea declaratiilor
de avere si interese.

- aplicație de gestionare a borderourilor de poștă
- Modificare la EPCE (evidentă pe plătitor colectare executare)
- Dezvoltare aplicație pentru obținerea legitimațiilor de serviciu - inclusiv preluare de

imagini,
- migrarea tuturor aplicațiilor proprii ce ruleaza pe server regional în tehnologie

HTTPS
- dezvoltare aplicatie - management cozi ghiseu, bonuri de ordine.

În domeniul ajutorului de stat, datorită restricţiilor impuse, mediatizarea şi
diseminarea schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a desfăşurat prin transmiterea de e-mailuri şi convorbiri telefonice
la 306 agenţi economici. De asemenea, la solicitarea Direcţiei Generale de Ajutor de Stat
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice s-au efectuat 3 verificări la faţa locului a
existenţei activelor şi menţinerii investiţiei, în cadrul unor scheme de ajutor de stat, aflate în
derulare.

În ceea ce priveşte publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă interzisă,
respectarea prevederilor Legii nr. 158/2008 a fost urmărită în diverse domenii de activitate,
prin efectuarea unui număr de 1541 de verificări la societăţile comerciale din regiune,
conform programului Direcţiei Generale de Ajutor de Stat, şi au fost iniţiate un număr de 34
de acţiuni de cercetare a posibilelor fapte de încălcare a prevederilor legale, 32 din oficiu, ca
urmare a verificărilor din program, dar şi în afara programului şi 2 ca urmare a unor sesizări
primite. Dintre cele 34 de sesizări, 27 s-au soluţionat prin încheierea de Procese verbale de
constatare şi sancţionare a contravenţiei, sancţiunea fiind “avertisment”, conform legii
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prevenţiei, 7 cercetări erau în curs la 31.12.2021 şi s-a întocmit 1Proces verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru o cercetare iniţiată în 2020.

Activitatea principală a biroului de control intern din cadrul Direcţiei generale regionale
a finanţelor publice Iaşi în anul 2021 a constat în efectuarea de verificări specifice, potrivit
programului de activitate aprobat, într-un număr de 30 acţiuni de control intern, pe
parcursul perioadei de raportare fiind întocmite, avizate şi aprobate 20 acte de control
intern, şi anume: 13 Rapoarte de control intern, 5 Note de control intern, 2 Note de
soluţionare a petiţiilor, pentru care au fost propuse, aprobate și implementate un număr de
111 măsuri, din care: 3 măsuri de sesizare a organelor de urmărire penală, 5 măsuri de
sesizare a altor structuri, 30 măsuri corective, 34 măsuri de prevenire, 3 măsuri de sesizare
a comisiei de disciplină competente, 36 alte măsuri, fiind estimat un prejudiciu privind
fondurile publice în cuantum de 233.471 lei.

Misiunile de audit public intern desfăşurate de serviciul de audit public intern în
anul 2021 au fost realizate în procent de 100%.

Menţionăm că pentru niciunul din rapoartele de audit public intern încheiate la nivelul
anului 2021 nu au fost cazuri de recomandări neînsuşite de către conducerea DGRFP Iaşi,
rapoartele de audit public intern fiind aprobate în forma avizată de şeful serviciului audit
public intern.

În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2021 s-a constatat
un număr de 1 iregularitate. Pentru iregularitatea constatată s-a întocmit un Formular de
constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI), fiind raportat conducerii DGRFP Iasi si
Biroului de Control din cadrul DGRFP Iaşi, cu respectarea procedurii de audit public intern
aplicabile. Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, în cursul anului 2021 au fost
urmărite un număr de 390 recomandări.

Structura de audit intern, prin misiunile de audit public intern pe care le-a desfăşurat
pe parcursul anului de raportare a adăugat valoare instituţiei atât prin evaluarea sistemului
de control intern şi analiza riscurilor asociate activităţilor care au fost supuse auditării cât şi
prin recomandările cuprinse în rapoartele întocmite şi transmise în scopul asigurării atingerii
obiectivelor instituţiei.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi are în componenţă 6 judeţe:

Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, în cadrul acestora Activitatea de

Trezorerie şi Contabilitate Publică are următoarea structură:

DGRFP Iaşi Trezorerii operative

ATCP Bacău Bacău, Onești, Moinești, Buhuși, Podu Turcului

ATCP Botoşani Botoșani, Dorohoi, Darabani,Săveni

ATCP Iaşi Iași, Pașcani, Targu Frumos, Hârlău, Răducăneni

ATCP Neamţ Piatra Neamț, Roman, Tg. Neamț, Bicaz
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ATCP Suceava Suceava,Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humorului,
Rădăuți, Siret, Vatra Dornei

ATCP Vaslui Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești

Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul DGRFP Iaşi se

organizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu normele

metodologice elaborate de către Direcţia de contabilitate publică şi Direcţia generală de
trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor, aplicând mecanismele

privind administrarea finanţelor în profil teritorial, execuţia de casă a bugetului de stat,

bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului trezoreriei statului

şi bugetele fondurilor speciale şi veniturilor proprii, precum şi efectuarea de operaţiuni

aferente titlurilor de stat către persoane fizice.
Pe parcursul derulării exerciţiului bugetar 2021, activitatea de trezorerie şi-a

îndeplinit sarcinile prevăzute de normele legale în vigoare, contribuind la realizarea

obiectivelor Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.

În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă aferenţi activităţii de trezorerie şi
contabilitate publică aceştia se prezintă astfel:

1 ) Număr clienţi instituţii publice şi contribuabili persoane juridice:

Nr.crt/cod
trezorerie Număr clienţi

TOTAL Instituţii
publice

Contribuabili
persoane
juridice

Contribuabili
persoane fizice

ATCP Bacău 42.866 372 19.405 23.089
1 TREZ061 Bacău 25.309 203 12.205 12.901

2 TREZ062 Oneşti 8.742 73 3.627 5.042

3 TREZ063 Moineşti 5.983 60 2.445 3.478
4 TREZ066 Buhuşi 1.850 15 756 1.079

5 TREZ071 Podu Turcului 982 21 372 589
ATCP Botoşani 51.753 269 11.703 39.781

1 TREZ116 Botoşani 34.616 167 8.477 25.972

2 TREZ117 Dorohoi 9.822 53 1.850 7.919
3 TREZ118 Darabani 2.846 17 554 2.275

4 TREZ119 Săveni 4.469 32 822 3.615

ATCP Iaşi 434.403 455 79.181 354.767
1 TREZ406 Iaşi 320.346 293 69.308 250.745

2 TREZ407 Paşcani 53.813 62 4.811 48.940
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3 TREZ408 Târgu Frumos 23.863 45 2.301 21.517

4 TREZ409 Hârlău 26.495 36 1.846 24.613
5 TREZ410 Răducăneni 9.886 19 915 8.952

ATCP Neamţ 88.917 564 21.249 67.104

1 TREZ491 Piatra Neamţ 47.648 254 11.545 35.849
2 TREZ492 Roman 20.429 138 4.952 15.339

3 TREZ493 Tg. Neamţ 14.161 95 3.084 10.982
4 TREZ494 Bicaz 6.679 77 1.668 4.934

ATCP Suceava 352.274 433 47.216 304.625

1 TREZ591 Suceava 137.824 158 22.635 115.031

2 TREZ592 Câmpulung
Moldovenesc 30.969 35 3.970 26.964

3 TREZ593 Fălticeni 52.323 62 5.799 46.462

4 TREZ594 Gura Humorului 31.235 32 3.205 27.998

5 TREZ595 Rădăuţi 58.755 81 6.976 51.698
6 TREZ596 Siret 12.708 24 1.017 11.667

7 TREZ597 Vatra Dornei 28.460 41 3.614 24.805
ATCP Vaslui 205.237 317 29.611 175.309

1 TREZ656 Vaslui 77.510 140 9.307 68.063

2 TREZ657 Bârlad 78.621 103 9.395 69.123
3 TREZ658 Huși 36.877 51 6.718 30.108

4 TREZ659 Negrești 12.229 23 4.191 8.015

TOTAL DGRFP IAŞI 1.175.450 2.410 208.365 964.675
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2) Număr conturi venituri/cheltuieli/disponibilităţi /depozite deschise la unităţile
trezoreriei statului pe seama clienţilor instituţii publice şi persoane juridice/fizice:

Număr conturi

Venituri
persoane
juridice/
fizice

cheltuiel
i( persoa
ne
juridice)

Disponibil
instituţii
publice

Disponibil
agenţi
economici

Depozit
e
persoan
e
juridice

Disponibil/d
epozite
persoane
fizice

ATCP Bacău 1.706.678 75.403 35.084 20.710 0 12.921
TREZ061 Bacău 1.163.792 39.394 18.309 13.039 0 8.131

TREZ062 Oneşti 230.081 14.702 7.806 3.732 0 2.953

TREZ063 Moineşti 224.811 15.884 6.190 2.614 0 1.278
TREZ066 Buhuşi 53.203 2.573 1.420 676 0 506

TREZ071 Podu Turcului 34.791 2.850 1.359 649 0 53

ATCP Botoşani 177.044 13.558 430 7.177 0 3.689
TREZ116 Botoşani 127.447 7.905 202 5.341 0 2.890

TREZ117 Dorohoi 32.133 2.851 63 1.104 0 547
TREZ118 Darabani 1.521 1.129 20 260 0 112

TREZ119 Săveni 15.943 1.673 145 472 0 140

ATCP Iaşi 6.588.299 116.940 3.761 121.457 5 8.880
TREZ406 Iaşi 6.053.431 83.034 2.658 110.443 5 8.216

TREZ407 Paşcani 228.493 8.117 258 4.183 0 430

TREZ408 Târgu Frumos 164.673 9.677 447 3.441 0 82
TREZ409 Hârlău 111.825 7.638 242 2.671 0 152

TREZ410 Răducăneni 29.877 8.474 156 719 0 0
ATCP Neamţ 300.035 15.363 403 20.214 0 6.162

TREZ491 Piatra Neamţ 160.400 6.514 180 11.799 0 4.111

TREZ492 Roman 68.257 4.623 121 4.827 0 1.462
TREZ493 Tg. Neamţ 46.641 2.582 57 2.535 0 401

TREZ494 Bicaz 24.737 1.644 45 1.053 0 188

ATCP Suceava 1.829.142 70.052 1.577 41.643 2 6.789
TREZ591 Suceava 864.594 17.863 395 22.552 2 4.300

TREZ592 Câmpulung
Moldovenesc 131.998 5.103 108 3.072 0 268

TREZ593 Fălticeni 235.014 25.713 358 5.537 0 657

TREZ594 Gura Humorului 123.729 4.158 105 2.068 0 350

TREZ595 Rădăuţi 262.860 8.564 358 4.829 0 774
TREZ596 Siret 43.077 2.342 97 739 0 156

TREZ597 Vatra Dornei 167.870 6.309 156 2.846 0 284
ATCP Vaslui 1.082.890 80.688 1.848 13.745 0 4.521

TREZ656 Vaslui 417.139 41.555 611 5.340 0 1.794

TREZ657 Bârlad 392.522 20.301 751 5.595 0 1.829
TREZ658 Huși 234.785 14.261 298 2.207 0 763

TREZ659 Negrești 38.444 4.571 188 603 0 135

11.684.088 372.004 43.103 224.946 7 42.962
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3) Număr conturi venituri/cheltuieli/disponibilităţi /depozite deschise la unităţile
trezoreriei statului pe seama clienţilor instituţii publice şi persoane juridice/fizice:

Nr.crt
/cod
trezor
erie Tranzacţii

virament, nr
documente
total, din
care:

OPME

Operaţiuni cu numerar

număr
chitanţe
emise

Valoare chitanţe
emise( lei)

Numă de
operaţiuni de
retragere
numerar -
instituţii
publice

Numă de
operaţiuni
de
depunere
numerar -
instituţii
publice

ATCP
Bacău 3.892.780 358.286 134.380 1.281.064.466 15.565 11.092

1 TREZ061 Bacău 2.453.401 267.371 74.531 828.525.636 8.213 7.855
2 TREZ062 Oneşti 666.027 38.701 28.540 217.134.953 2.655 1.644

3 TREZ063 Moineşti 509.592 42.572 20.906 164.007.503 2.794 1.392

4 TREZ066 Buhuşi 153.803 407 6.624 39.710.320 988 47

5 TREZ071 Podu
Turcului 109.957 9.235 3.779 31.686.054 915 154

ATCP
Botoşani 2.211.848 280.128 94.568 287.154.135 26.642 78.030

1 TREZ116 Botoşani 1.563.146 248.300 64.355 183.953.593 15.058 38.986

2 TREZ117 Dorohoi 384.457 9.572 16.370 53.608.440 5.942 19.246

3 TREZ118 Darabani 33.626 232 6.488 29.795.835 1.482 7.463
4 TREZ119 Săveni 230.619 22.024 7.355 19.796.267 4.160 12.335

ATCP Iaşi 10.050.097 7.125.748 135.360 502.707.745 37.926 114.311
1 TREZ406 Iaşi 8.275.176 5.792.623 96.790 388.451.628 26.072 67.242
2 TREZ407 Paşcani 804.888 563.422 18.282 55.075.223 4.159 16.500

3 TREZ408 Târgu
Frumos 416.058 291.241 8.733 28.548.961 3.183 14.153

4 TREZ409 Hârlău 352.819 317.537 7.819 20.850.172 2.504 10.163

5 TREZ410 Răducăne
ni 201.156 160.925 3.736 9.781.761 2.008 6.253

ATCP
Neamţ 3.269.304 253.367 116.470 1.261.128.762 23.233 78.850

1 TREZ491 Piatra
Neamţ 1.755.282 161.358 58.087 876.736.033 10.102 30.585

2 TREZ492 Roman 799.623 69.916 30.055 219.101.730 7.358 27.288

3 TREZ493 Tg.
Neamţ 448.839 5.140 18.763 103.733.506 3.484 13.257

4 TREZ494 Bicaz 265.560 16.953 9.565 61.557.493 2.289 7.720
ATCP
Suceava 7.403.541 56.468 158.943 548.028.519 30.006 143.070

1 TREZ591 Suceava 3.429.038 26.749 59.616 245.740.098 10.923 45.349

2 TREZ592 Câmpulu 563.652 2.268 15.837 39.712.900 2.266 12.757
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4) Încasări bugetare/ Total plăţi efectuate din conturile de cheltuieli /disponibilităţi
conform execuţiei de casă:

Mii lei
Denumire
indicator Total DGRFP ATCP Bacău ATCP

Botoşani ATCP Iaşi ATCP Neamţ ATCP
Suceava

ATCP
Vaslui

Total venituri
bugetare
încasate , din
care:

38.701.930 6.475.518 2.780.779 16.092.730 3.574.922 5.756.704 4.021.277

în numerar 1.998.571 374.046 161.311 502.708 218.431 491.006 251.069

prin virament 36.703.359 6.101.472 2.619.468 15.590.022 3.356.492 5.265.698 3.770.208

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

62.422.864 7.675.557 6.968.736 20.438.444 8.472.513 11.936.669 6.930.945

în numerar 1.374.680 198.084 174.210 353.353 195.338 234.137 219.558

prin virament 61.048.184 7.477.473 6.794.526 20.085.091 8.277.175 11.702.532 6.711.387

ng
Moldoven
esc

3 TREZ593 Fălticeni 993.284 7.953 22.834 72.888.206 5.639 23.210

4 TREZ594
Gura
Humorulu
i

516.489 2.802 12.426 36.484.005 1.537 12.016

5 TREZ595 Rădăuţi 1.121.717 9.337 25.735 99.229.440 4.703 25.927
6 TREZ596 Siret 228.456 2.446 9.369 17.170.232 1.859 8.156

7 TREZ597 Vatra
Dornei 550.905 4.913 13.126 36.803.638 3.079 15.655

ATCP
Vaslui 2.590.621 149.300 437.482 299.244.924 60.850 119.589

1 TREZ656 Vaslui 1.187.934 125.990 159.896 116.938.191 27.694 48.341

2 TREZ657 Bârlad 852.624 22.426 171.312 113.039.962 20.302 40.188
3 TREZ658 Huși 406.562 755 74.944 52.993.057 7.928 19.410

4 TREZ659 Negrești 143.501 129 31.330 16.273.713 4.926 11.650
TOTAL DGRFP IAŞI 29.418.191 8.223.297 1.077.203 4.179.328.551 194.222 544.942
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5) Număr entităţi înrolate la finele anului 2021 în Sistemul naţional de raportare
ForExeBug

În cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică, personalul specializat a
asigurat în cursul anului 2021 monitorizarea unui număr de 2.078 entităţi publice, cu
privire la exploatarea funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare (ForExeBug),
pentru următoarele :
modulul "Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice"
modulul "Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de
control al angajamentelor"
modulul "Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice"
modulul "Generarea rapoartelor de situaţii financiare ale instituţiilor publice"
Procedura privind păstrarea şi arhivarea documentelor electronice generate de sistemul
naţional de raportare - Forexebug
Procedura privind operaţiunile ce se efectuează în sistemul naţional de raportare -

Forexebug în situaţia reorganizării instituţiilor publice
Procedura de depunere on-line, validare şi procesare a "Ordinului de plată multiplu
electronic (OPME)"

6) Valoare certificate de trezorerie răscumpărate în anul 2021:

Valoarea răscumpărărilor certificatelor de trezorerie aflate în depozit, efectuate la
nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi în exerciţiul bugetar 2021 se
ridică la valoarea de 3.141.100 lei. Situaţia răscumpărărilor efectuate defalcat pe fiecare
activitate de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană se prezintă astfel:

7) Subscrieri titluri de stat - persoane fizice în cadrul programului TEZAUR:

Număr total
DGRFP Iaşi Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui

2.078 360 269 427 300 418 304

Răscumpărări certificate trezorerie Valoare certificate răscumpărate 2021( lei)
Bacău 607.300
Botoşani 246.500
Iaşi 1.313.600
Neamţ 342.300
Suceava 408.800
Vaslui 222.600
TOTAL DGRFP Iaşi 3.141.100
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În exerciţiul bugetar 2021 au fost lansate 26 emisiuni destinate populaţiei cu
maturităţi de 1,3 şi 5 ani, suma totală încasată a fost de 530.199.459 lei.

Situaţia subscrierilor efectuate detaliat pe fiecare activitate de trezorerie şi
contabilitate publică judeţeană este următoarea:

Subscrieri titluri de stat - persoane
fizice în cadrul programului TEZAUR

Valoare încasări subscrieri titluri de stat 2021
(lei)

Bacău 164.247.507
Botoşani 48.831.698
Iaşi 101.999.118
Neamţ 71.148.692
Suceava 99.839.481
Vaslui 44.132.963
TOTAL DGRFP Iaşi 530.199.459

8) Număr de activităţi de verificare şi monitorizare efectuate în cadrul trezoreriilor
operative:

Îndrumarea şi verificarea activităţii trezoreriilor operative din cadrul Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi se realizează de către Serviciile /Birourile
Îndrumarea şi verificarea Activităţii Trezoreriilor Locale organizate la nivelul activităţilor
de trezorerie şi contabilitate publică judeţene.

În cursul anului 2021 acestea au efectuat un număr de 788 activităţi de verificare şi
raportare a rezultatelor verificării şi un număr de 448 de activităţi de monitorizare a
operaţiunilor de numărare, sortare şi reîmpachetare a numerarului depus la BNR astfel:

Număr de
activităţi de
verificare şi
monitorizare
efectuate

Total
DGRFP
Iaşi

ATCP
Bacău

ATCP
Botoşani

ATCP
Iaşi

ATCP
Neamţ

ATCP
Suceava

ATCP
Vaslui

Număr de
activităţi de
verificare şi
raportare a
rezultatelor
verificării

788 65 154 149 101 271 48

Număr de
activităţi de
monitorizare a
operaţiunilor de
numărare,
sortare şi
reîmpachetare a
numerarului
depus la BNR

448 76 36 56 155 109 16
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La nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi activitatea de
trezorerie s-a desfăşurat în condiţii normale, ATCP Iaşi, în strânsă colaborare cu celelalte
activităţi de trezorerie şi contabilitate publică judeţene, având mereu preocupare pentru
implementarea operativă şi corectă a normelor şi legislaţiei în vigoare, a instruirii
profesionale permanente a personalului trezoreriei în vederea desfăşurării în bune condiţii
a activităţii, fără incidente care să aducă prejudicii trezoreriei statului şi clienţilor săi.

Situaţia execuţiei bugetare în anul 2021:
- lei -

Buget
aprobat

Deschideri
credite

Plati % fata de
buget aprobat

%fata de
deschideri

TOTAL, DIN CARE: 365.099.000 363.655.000 362.782.427,55 99,37 % 99,76 %

Cap.51.01 „Autoritati publice și
acțiuni externe” din care:

364.786.000 363.342.000 362.524.466,27 99,38 % 99,77 %

Titlul I „Cheltuieli de
prsonal”Cheltuieli de personal”

334.350.000 334.350.000 333.958.707,00 99,88 % 99,88 %

Titlul II „Bunuri și servicii „ 20.703.000 20.703.000 20.298.311,63 98,05 % 98,05 %

Titlul XI „Alte cheltuieli” - Sume
aferente peroanelor cu handicap
neincadrate

1.978.000 1.978.000 1.972.890,00 99,74 % 99,74 %

70 „Cheltuieli de capital” 7.755.000 6.311.000 6.294.557,64 81,17 % 99,74 %

Cap.54.01 „Alte servicii publice
generale”din care:

313.000 313.000 257.961,28 82,42 % 82,42 %

Art.20.12 „Consultanta și
expertiza”

20.000 20.000 19.877,50 99,39 % 99,39 %

Art.20.30.09 „Executare silita a
creantelor bugetare”

180.000 180.000 125.152,25 69,53 % 69,53 %

Art. 59.17

„Despagubiri civile”

113.000 113.000 112.931,53 99,94 % 99,94 %

Principalele realizări ale anului 2021 în domeniul administrativ, investiţii şi
achiziţii:

În anul 2021 salariaţii Serviciului Administrativ, Investiţii si Achizitii au raspuns intr-o
maniera dinamica la toate solicitarile urgente de produse si servicii specifice, necesare in
lupta impotriva pandemie.
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A fost necesar un efort de echipa, prioritar fiind ca activitatea proprie cat si celelalte
structuri din cadrul DGRFP Iasi sa nu fie perturbata in proportii semnificative, imperativa fiind
protectia angajatilor prin ducerea la indeplinire a masurilor de prevenire a infectarii cu virusul
COVID-19 de catre personalul Serviciului Administrativ, Investitii si Achizitii si respectarea
termenelor prevazute de legislatie si proceduri in ceea ce priveste achizitiile.

Au fost efectuate servicii de dezinfectie ale tuturor spatiilor unde isi desfasoara
activitatea functionarii din cadrul institutiei, in care salariatii serviciului Administrativ, Investitii
si Achizitii au participat alaturi de firme specializate, ca totul sa se desfasoara in conditii
reglementate.

Serviciului Administrativ, Investitii si Achizitii a asigurat desfasurarea in conditii optime a
activitatii, astfel:

- a asigurat si coordonat activitatea administrativa în cadrul Direcţiei regionale,
pe linia administrării şi gestionării imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea direcţiile şi
unităţile subordonate, asigurării resurselor materiale, serviciilor, bunurilor şi infrastructurii
fizice pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Direcţiei regionale;

- gestionarea contractelor de utilităţi (energie electrică, agent termic, apă caldă,
apă rece, gaze naturale, salubritate, radio, TV - cablu etc.);

- gestionarea contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de
întreţinere, revizii, reparaţii şi service (climatizoare, copiatoare, pompe, centrală telefonică,
ascensoare, instalatii antiefractie si avertizare incendii, servicii de dezinsectie si deratizare
etc).

- urmărirea derularii contractelor de furnizare, prestări, servicii de reparare atehnicii de
calcul, pază, curăţenie, verificări ISCIR la centrale şi lifturi, furnizare apă, energie electrică,
colaborând cu structurile cu specific de servicii interne din unităţile subordonate privind
conformitatea consumurilor;

- întocmirea şi supunerea spre aprobare a referatelor de necesitate privind
achiziţia de materii, materiale, scule, dispozitive, accesorii etc.;

- asigurarea operativa a administrarii tuturor spaţiilor aflate în administrarea şi
folosinţa Direcţiei regionale prin asigurarea stării de curăţenie, igienizare, întreţinere,
reparaţii de mică complexitate şi intervenţii operative cu salariaţii proprii (electricieni, lăcătuşi,
tâmplari, instalatori, mecanici, zugravi, etc.);

- asigurarea gestiunii bunurilor (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe,
echipamente, bonuri valorice) aflate în patrimoniul Direcţiei regionale;

Principalele realizări ale anului 2021 în domeniul investiţii si achizitii:

Pentru domeniul investiţii/ achiziţii, în cadrul procedurilor de achiziţie publică au
fost iniţiate în cursul anului 2021 de structura regională un număr de 638 de achiziţii publice,
a căror valoare totală estimată a fost de 48.311.610 lei, cu 45 de documentaţii de atribuire a
contractelor de achiziţie publică elaborate, 16 de documentaţii publicate pe site-ul Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi - pe www.anaf.ro, pentru care s-au întocmit
scrisori de intenţie, 36 strategii de contractare elaborate, 600 de note justificative privind
achiziţia directă, 50 de decizii privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare a
ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice, 38 anunţuri de participare
configurate şi publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, 16 scrisori de intenţie
publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, 58 procese-verbale ale şedinţelor de
deschidere a ofertelor, 89 participări în comisii de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de achiziţii publice, 194 procese-verbale ale şedinţelor de evaluare a ofertelor
depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice, 9 anunţuri de atribuire publicate în
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Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, 64 documente constatatoare elaborate şi publicate
în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi 57 de rapoarte ale procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică elaborate.

Contractele de achiziţie publică încheiate în anul 2021:
- 220 contracte de achiziţie publică/ contracte subsecvente;
- 9 acorduri-cadru de achiziţie elaborate;
- 43 acte adiţionale prin care se modifică sau se completează contractele de achiziţie

publică, elaborate, perfectate şi comunicate.

Principalele proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică realizate:

1. Achiziţie lucrări din cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare a birourilor vamale de
frontieră de pe graniţa România-Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa-Leuşeni,
Sculeni-Sculeni, Giurgiuleşti-Girgiuleşti” ( RMCO), respectiv: - lot 1 - Reabilitarea şi
modernizarea Biroului Vamal de Frontieră ALBIŢA - lot 2- Reabilitarea şi modernizarea
Biroului Vamal de Frontieră SCULENI cu o valoare contractată de 10.969.112,05 lei fără
TVA pentru lot1, respectiv 5.468.214,28 lei fără TVA pentru lot 2;

2. Acord-cadru de furnizare tonere, perioada 28.06.2021- 28.06.2023 cu o valoare
contractată de 3.158.036 lei fără TVA;

3. Acord-cadru de servicii de reparare şi intreţinere a instalaţiilor electrice, perioada
01.08.2021-31.07.2023, cu o valoare contractată de 704.457,60 lei fără TVA;

4. Acord-cadru de servicii de pază la sediile structurilor subordonate D.G.R.F.P Iaşi,
perioada 01.04.2021-31.03.2023, cu o valoare contractată de 4.388.195,17 lei fără TVA;

5. Acord-cadru furnizare carduri pentru cumparat combustibil auto perioada
07.04.2021-06.04.2022, cu o valoare contractată de 528.263,50 lei fără TVA;

6. Acord-cadru servicii de exploatare centrale termice cu personal autorizat la
centralele termice din cadrul DGRFP Iași, perioada 03.11.2021-30.04.2021, cu o
valoare contractată de 149.940,18 lei fără TVA;

7. Acord-cadru servicii de fotocopiere, perioada 19.03.2021-18.03.2023, cu o valoare
contractată de 531.932,77 lei fără TVA;

8. Acord-cadru servicii evaluare bunuri:
- Lotul 3-Judetul Iasi perioada 11.10.2021-10.10.2023, cu o valoare contractată de 62.179,5 lei
fără TVA;
- Lotul 3-Judetul Suceava perioada 01.10.2021-30.09.2023, cu o valoare contractată de
94.292,4 lei fără TVA;

9. Acord-cadru de furnizare hartie, perioada 01.04.2021-01.04.2022, cu o valoare
contractată de 494.594 lei fără TVA;

10. Furnizare 9 bucăţi centrale telefonice (pentru DRV IASI, AJFP NEAMT, AJFP VASLUI,
SFM BARLAD, SFM FALTICENI, SFM VATRA DORNEI, SFO GURA HUMORULUI, BVI
VASLUI, AJFP BACAU) cu o valoare contractată de 321.718 lei fără TVA;

11. Furnizare 50 bucăţi multifuncţionale A4, cu o valoare contractată de 336.100 lei fără
TVA;

12. Furnizare 30 bucăţi multifuncţionale A3, cu o valoare contractată de 374.370 lei fără
TVA;

13. Furnizare 8 bucăţi multifuncţionale OCR coduri de bare, cu o valoare contractată de
97.880 lei fără TVA;
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14. Furnizare 30 bucăţi imprimante A4, cu o valoare contractată de 151.230 lei fără TVA;
15. Furnizare 70 bucăţi laptop cu licenţă windows 10 PRO, cu o valoare contractată de

395.500 lei fără TVA şi furnizare 20 bucăţi laptop cu o valoare contractată de 57.400 lei
fără TVA ;

16. Furnizare centrale termice gaz: 2 bucăţi pentru S.F.M. RĂDĂUŢI cu o valoare
contractată de 22.689 lei fără TVA, o bucată pentru SFO MOINEŞTI cu o valoare
contractată de 7.888 lei fără TVA, o bucată pentru SFO TG NEAMŢ cu o valoare
contractată de 6.743 lei fără TVA, o bucată pentru SFO PASCANI cu o valoare
contractată de 6.743 lei fără TVA şi o bucată centrală electrică pentru SFM VATRA
DORNEI cu o valoare contractată de 9.791 lei fără TVA;

17. Furnizare 4 bucăţi aparate de aer condiţionat 48000 BTU tip coloană cu o valoare
contractată de 44.800 lei fără TVA, furnizare 10 bucăţi aparate de aer condiţionat
24000 BTU cu o valoare contractată de 26.890 lei fără TVA, 4 bucăţi aparate de aer
condiţionat 24000 BTU cu o valoare contractată de 17.600 lei fără TVA şi 55 bucăţi
aparate de aer condiţionat 1800 BTU cu o valoare contractată de 197.395 lei fără TVA;

18. Furnizare 5 bucăţi generator 5 kva cu o valoare contractată de 20.950 lei fără TVA;
19. Furnizare 6 bucăţi dulap rack+switch consola KVM cu o valoare contractată de

50.394 lei fără TVA;
20. Furnizare 1 bucată electrostivuitor cu o valoare contractată de 33.500 lei fără TVA;
21. Furnizare 24 bucăţi servere cu o valoare contractată de 604.300 lei fără TVA;
22. Furnizare 55 bucăţi imprimante ghiseu A4 cu o valoare contractată de 136.575 lei
fără TVA;

23. Furnizare 50 bucăţi imprimante birou A4 cu o valoare contractată de 206.933 lei fără
TVA;

24. Furnizare 12 bucăţi imprimante birou A3 cu o valoare contractată de 148.991 lei fără
TVA;

25. Furnizare 62 bucăţi imprimante multifuncţională reţea cu o valoare contractată de
359.235 lei fără TVA;

26. Furnizare 23 bucăţi scaner cu o valoare contractată de 190.900 lei fără TVA;
27. Furnizare 12 bucăţi switch-uri 24 porturi cu o valoare contractată de 58.310 lei fără

TVA şi 2 bucăţi switch-uri 48 porturi cu o valoare contractată de 16.285 lei fără TVA.
28. Furnizare 9 bucăţi ventiloconvectoare cu o valoare contractată de 45.378 lei fără TVA;
29. Furnizare 41 bucăţi UPS cu o valoare contractată de 104.140 lei fără TVA şi Furnizare

2 bucăţi UPS cu o valoare contractată de 278.150 lei fără TVA.
30. Furnizare 1 bucată sistem de supraveghere+instalare cu o valoare contractată de

45.378 lei fără TVA;
31. Furnizare 20 bucăţi aparate de dezinfectat cu o valoare contractată de 116.500 lei
fără TVA;

32. Furnizare 3 bucăţi videoproiectoare cu o valoare contractată de 20.166 lei fără TVA;
33. Furnizare 12 bucăţi NAS Storage Tower cu o valoare contractată de 29.040 lei fără

TVA şi 11 bucăţi NAS Storage rackst cu o valoare contractată de 35.750 lei fără TVA;
34. Furnizare 79 bucăţi masini de numarat bancnote cu o valoare contractată de 343.650
fără TVA şi furnizare 9 bucăţi echipamente profesionale de numărat bancnote cu o
valoare contractată de 70.000 fără TVA.

35. Furnizare 17 bucăţi maşini numărat monede cu o valoare contractată de 39.695 lei
fără TVA;

36. Furnizare 10 bucăţi maşini de legat bancnote cu o valoare contractată de 58.820 lei
fără TVA;

37. Furnizare 4 bucăţi DVR cu o valoare contractată de 8.403 lei fără TVA;
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38. Furnizare 4 bucăţi poartă detecţie obiecte metalice cu o valoare contractată de
16.780 lei fără TVA;

39. Furnizare 2 bucăţi copiator cu o valoare contractată de 12.884 lei fără TVA;
40. Furnizare 30 bucăţi lampă bactericidă cu dublă sterilizare cu o valoare contractată

de 120.000 lei fără TVA;
41. Furnizare 9 bucăţi aparat mobil de dezumidificare cu o valoare contractată de 41.589

lei fără TVA;
42. Furnizare 18 bucăţi telefon fax cu o valoare contractată de 37.815 lei fără TVA;
43. Furnizare 20 aparate indosariat cu o valoare contractată de 46.222 lei fără TVA;
44. Furnizare 22 aparate profesionale de curăţenie cu o valoare contractată de 53.997 lei
fără TVA.

În domeniul activităţii juridice în anul 2021 s-au aflat pe rolul intanţelor un număr de
4322 dosare, faţă de 4225 în anul 2020, din care 141 în contencios administrativ, 3498 de
cercetare, urmărire sau judecată în materie penală, 131 de plângeri contravenţionale, 320
civile, contestatii la executare şi alte cauze, şi 232 cauze de insolvenţă.

Sumele atrase de organele fiscale în cadrul procedurilor de insolvenţă, reorganizare
judiciară, faliment şi lichidări în anul 2021 au fost în cuantum de 8,22 mil.lei, faţă de anul
2020 când au fost recuperate 10,06 mil. lei.

Reprezentarea intereselor ANAF sau ale Statului Român în faţa organelor de
cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată a fost realizată de consilierii juridici ai
direcţiei generale regionale - prezentări în număr de 978.

6.Bune practici şi iniţiative proprii
Pentru aplicarea legislației și a procedurilor aferente structurii de comunicare,

corespondența purtată cu contribuabilii, petenții, presa și/sau alte instituții publice a fost
standardizară, trăsătură accentuată prin conceperea, diseminarea și implementarea unor
șabloane de lucru în rețea, fapt care conduce la un mod de abordare unitar la nivelul
regionalei, respectivele documente fiind apreciate și preluate de către structurile similare de
la nivelul altor administraţii fiscale regionale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.

Monitorizarea standardelor de afişare a informaţiilor de interes public pentru instituţie
s-a realizat prin aplicarea regulilor privind accesul la informațiile de interes public. Activitatea
a fost monitorizată în permanență de către compartimentele cu atribuții de gestionare a
informațiilor de interes public și a solicitărilor de informații de interes public, prin primirea
solicitărilor sau reclamațiilor administrative, înregistrarea cererilor, verificarea și analizarea
acestora, transmiterea confirmărilor, repartizarea lor, verificarea și transmiterea răspunsului
către solicitant.

În anul 2021 au fost publicate din proprie inițiativă un număr de 7.808 informații de
interes public privind actele administrative și fiscale, și 19 anunțuri prin intermediul aplicației
de social - media Facebook.

Monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public a fost realizată
de către personalul responsabil din cadrul Compartimentului Comunicare, Relații Publice și
Mass Media, asupra existenței informațiilor specificate de standardul de afișare.
Rata de răspuns la solicitările de informații de interes public a fost realizată în procent de
100%.

Aplicarea prevederilor Legii nr. 544 / 2001 și ale Legii nr. 52 / 2003 a fost asigurată
de un număr de 4 funcționari publici din cadrul Compartimentului Comunicare, Relații
Publice și Mass Media și 7 funcționari publici de la nivelul administrațiilor județene ale
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finanțelor publice și a Vămii.
Având în vedere contextul pandemic, spaţiile dedicate serviciilor oferite faţă în

faţă, au fost adaptate noilor condiţii de desfăşurare a activităţii. Astfel, au fost întreprinse
demersurile necesare pentru ca spaţiile destinate acestui serviciu să fie de regulă, în
apropierea punctelor de acces în sedii, astfel încât să se limiteze pe cât posibil deplasarea
vizitatorilor, precum şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor cu materiale igienico-sanitare.

• în cursul anului 2021, serviciile oferite la sediul unităților fiscale din
coordonarea DGRFP lași fără programare s-au realizat astfel încât să fie respectate
regulile de evitare a răspândirii COVID 19. Astfel, au fost luate măsuri pentru asigurarea
distanțării sociale și limitarea interacțiunii cu contribuabilii, recomandându-se acestora
utilizarea serviciilor online și telefonice.

• serviciile oferite contribuabililor în sistem self-service se oferă prin asigurarea
distanțării sociale și a celorlalte măsuri de protecție.

• în privința serviciului de programări online a contribuabililor pe baza unei
solicitări transmise organului fiscal în prealabil de către aceștia pentru efectuarea
vizitelor la sediile unităților fiscale - asistența față în față cu programare, începând cu
luna ianuarie 2021, la nivelul unităților fiscale subordonate regiunii, s-au înregistrat 1.439
de solicitări.

• în ceea ce privește noua modalitate de aprobare a înregistrării în SPV a
contribuabililor persoane fizice, respectiv identificarea vizuală online, la nivelul unităților
fiscale subordonate regiunii, începând cu luna ianuarie 2021 s-au înregistrat 4.727 de
solicitări.

• în ceeea ce privește înrolările în SPV, începând cu anul implementării acestui
serviciu, 2014, și până la data de 31 decembrie 2021, defalcat pe cele două categorii,
utilizatori persoane fizice și utilizatori persoane juridice, la nivelul regiunii s-au înregistrat
un număr de 189.867 utilizatori, din care 116.206 utilizatori persoane fizice și 73.661
persoane juridice.

• în privința asistenței acordată contribuabililor prin corespondența scrisă, în
cursul anului 2021 au fost înregistrate un număr de 1.852 adrese in format hârtie, din
totalul solicitărilor înregistrate, un procent de 96,87% fiind soluționat în termen de 25 de
zile.

• în ceea ce privește asistența acordată contribuabililor prin e-mail, din totalul
de 4.370 de e-mail-uri înregistrate în cursul anului 2021, un procent de 96,77 % fiind
soluționat în termen de 20 de zile.

• în privința asistenței acordate contribuabililor prin intermediul telefonului, la
nivelul regiunii au fost soluționate un număr de 36.299 apeluri, din care 21.032 apeluri
înregistrate prin intermediul telefoanelor alocate acestei activități și un număr de 15.267
apeluri prin intermediul serviciului de telefonie call-center din cadrul Biroului Asistență
pentru contribuabili din cadrul DGRFP lași si Biroului teritorial call-center din cadrul AJFP
Bacău. Indicatorul privind procentul din apelurile telefonice răspunse, preluate în maxim 6
minute a fost de 100%

• în cursul anului 2021 au fost elaborate la nivelul regiunii un număr de 281
materiale informative, materiale ce au fost aduse la cunoștința contribuabililor prin
afișarea pe site-ul DGRFP lași, prin intermediul presei locale sau afișare la sediul unităților
fiscale. De asemenea, funcționarii au procedat la prelucrarea temelor propuse anual de
perfecționare profesională a personalului, în mod individual, ținând cont de contextul
generat de dinamica evoluției situației epidemiologice actuale.

• în cursul anului 2021, având în vedere contextul pandemic, la nivelul regiunii au
fost organizate 6 intalniri cu organismele profesionale.
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Având în vedere dispoziţiile OPANAF nr. 3.029/22.07.2020 privind aprobarea
Planului operaţional de recuperare a veniturilor al Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, precum şi al OPANAF nr. 1.067/2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru
realizarea şi monitorizarea implementării Planului operațional de recuperare al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, lunar, la nivelul Grupului de lucru constituit în cadrul
DGRFP Iaşi - Direcția colectare a avut loc o şedinţa de analiză privind măsurile şi acţiunile
cuprinse pentru realizarea Planului de recuperare a veniturilor ANAF.

Astfel s-au prezentat informaţii cu privire la situaţia principalelor canale de oferire
a serviciilor de către structurile de asistenţa pentru contribuabili şi măsurile care au fost
luate de acestea în vederea ducerii la îndeplinire a celor prezentate în planul operaţional
și informării personalului din subordine cu privire la existența și importanța realizării
acestuia, astfel:
- soluţionarea solicitărilor de asistenţă în format hârtie în termen de maximum 25 zile de
la înregistrare;
- soluţionarea email-urilor în termen de maximum 20 zile de la înregistrare;
- continuarea activităţii de informare a contribuabililor prin elaborarea de materiale
informative şi afişarea la loc vizibil în interiorul unitatilor fiscale sau prezentarea de
anunţuri la posturile locale de televiziune precum şi în presa scrisă locală, privind:
- popularizarea serviciilor electronice oferite de ANAF prin intermediul cărora
contribuabilii îşi pot îndeplini obligaţiile de declarare şi plată, de la distanţă, evitandu-se
în acest mod consumul de resurse impuse de deplasarea la sediul unitatii fiscale;
- popularizarea avantajelor înrolării în SPV a persoanelor fizice si juridice;
- posibilitatea programării on-line la unităţile fiscale pentru realizarea identificarii
vizuale în vederea înrolării în SPV sau pentru asistenţa directă în domeniul fiscal;
- popularizarea posibilităţii solicitării eşalonarii la plată de către contribuabilii care
înregistrează întarzieri la plată obligaţiilor fiscale.

Periodic, sunt transmise informări personalizate prin e-mail, către toţi
contribuabilii care deţin certificate digitale, cu privire la obligaţiile declarative şi de plată
precum şi noutăţile legislative, în vederea impulsionării efectuării plății obligațiilor fiscale.

Referitor la activitatea de evitare a dublei impuneri si acorduri fiscale
internationale, se face popularizarea posibilităţii de a depune “Chestionarul” si “Cererea
de eliberarea a certificatului de rezidenţă fiscală “ prin intermediul SPV.

În ceea ce priveşte situaţia numerică a formularelor depuse de contribuabili şi a
documentelor emise de organele fiscale începând cu luna mai 2021 au fost primite 7.330
formulare (Z015, Z017, Z01, Z03, Z05, Z09, Z11).

Periodic, sunt transmise informări personalizate prin e-mail, către toţi contribuabilii
care deţin certificate digitale, cu privire la obligaţiile declarative şi de plată precum şi
noutăţile legislative, în vederea impulsionării efectuării plății obligațiilor fiscale.

Referitor la activitatea de evitare a dublei impuneri si acorduri fiscale internationale,
se face popularizarea posibilităţii de a depune “Chestionarul” si “Cererea de eliberarea a
certificatului de rezidenţă fiscală “ prin intermediul SPV.

Colaborarea cu inspectoratele de poliţie judeţene se realizează prin punerea la
dispoziţie a informaţiilor din sistemul VIES sau primite de la alte state membre, informaţii
cuprinse în Declaraţia informativă 394 şi alte socumente privind acţiunile de control privind
contribuabili aflaţi în cercetare pentru fapte de evaziune fiscală.

De asemenea unităţile fiscale au mai colaborat şi cu următoarele instituţii: Oficiul
Registrului Comerţului, Camera de Comerţ şi Industrie, Camera Notarilor Publici, Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea
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pentru Valorificarea Activelor Statului, Comisariatul judeţean pentru Protecţia consumatorilor,
Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, unităţi militare,
executori judecătoreşti.

În activitatea curentă s-a urmărit creşterea conformării voluntare, reducerea evaziunii
fiscale, creşterea transparenţei instituţiei şi a rolului de prevenţie, îmbunătăţirea relaţiei cu
contribuabilii, dezvoltarea proceselor de comunicare internă şi externă, gestionarea eficientă
a activităţii cu publicul, asigurarea suportului necesar unităţilor subordonate, promovarea
activităţii instituţiei în concordanţă cu strategia de comunicare ANAF 2021-2025.

---

Raportat la anii anteriori, se poate observa o preocupare constantă la nivelul întregii
instituții pentru a asigura contribuabililor un tratament fiscal unitar și coerent. Sunt depuse
eforturi susținute și constante în direcția modernizării și digitalizării instituției, cu scopul
reducerii timpilor de interacțiune cu Fiscul și a eficientizării proceselor interne.

Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală și implicit Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Iași își continuă parcursul către o interacțiune flexibilă cu
mediul extern, angajând resurse considerabile pentru creșterea gradului de satisfacție a
societății față de modul de lucru cu instituția.

Director General
Paul CIOBANU
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Anexa nr. 1

Situaţia contribuabililor administraţi - la data de 31.12.2021:

Nr. crt. Specificatie Total DGRFP
Iaşi

din care:

A.J.F.P.
Bacău

A.J.F.P.
Botosani

A.J.F.P.
Iaşi

A.J.F.P.
Neamţ

A.J.F.P.
Suceava

A.J.F.P.
Vaslui

1 Nr. contribuabili administrati (persoane
juridice si fizice) 1.287.627 207.619 148.359 332.358 198.096 245.905 155.290

2

Din care:

1

persoane juridice active
fiscal, din care: 130.400 22.930 10.582 40.749 18.576 27.067 10.496

3 instituţii publice 2.843 457 401 582 461 595 347

4
contribuabili inregistrati in
scopuri de TVA pentru achizitii
si servicii intracomunitare

3.920 648 261 1.719 415 712 165

5
2

persoane juridice inactive
fiscal, din care: 35.400 6.109 3.221 11.604 5.872 5.649 2.945

6 instituţii publice 1 1 0 0 0 0 0

7

3

persoane fizice
administrate pe CUI/CIF din
care:

94.314 13.892 16.203 25.405 13.852 16.603 8.359

8
contribuabili inregistrati in
scopuri de TVA pentru achizitii
si servicii intracomunitare

1.397 172 68 589 203 282 83

9 4 persoane fizice
administrate de CNP 1.018.065 162.457 117.486 252.615 158.294 194.376 132.837

10 5 sedii secundare inregistrate 6.870 1.414 670 1.679 1.056 1.459 592

11 6 sedii secundare in
administrare 2.578 817 197 306 446 751 61
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Anexa nr. 2

Situaţia obligaţiilor fiscale declarate în anul 2021 comparativ cu anul 2020:

Unitatea fiscală Anul 2020
(milioane lei)

Anul 2021
(milioane lei)

Evoluţie
2021/2020

0 1 2 3=2/1
Bacău 27.111,49 29.387,70 108,40%
Botoşani 14.801,81 14.882,93 100,55%
Iaşi 56.976,86 60.791,54 106,70%
Neamţ 21.215,00 21.931,51 103,38%
Suceava 28.458,25 31.306,39 110,01%
Vaslui 13.683,59 14.095,98 103,01%

TOTAL DGRFP Iaşi 162.247,00 172.396,05 106,26%
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Anexa nr. 3
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Anexa nr. 4

Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozit:

Structura

Nr. declaraţii
depuse în termen,
confom vectorului
fiscal + declaraţii
depuse în afara

vectorului

Nr. declaraţii
aşteptate conform
vectorului fiscal +

declaraţii depuse în
afara vectorului

Valoare indicator
(%)

0 1 2 3=1/2x100

DGRFP Iaşi 3.728.863 4.010.263 107,55%
AJFP Bacău 659.972 695.447 105,38%
AJFP Botoşani 316.244 350.795 110,93%
AJFP Iaşi 1.053.636 1.156.625 109,77%
AJFP Neamţ 532.429 575.230 108,04%
AJFP Suceava 824.166 866.475 105,13%
AJFP Vaslui 342.416 365.691 106,80%
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Anexa nr. 5

Gradul de conformare voluntara la plata obligaţiilor fiscale (valoric), inclusiv plăţi parţiale:

Structura

Sume declarate (de
plata) cf. D 100, 101,
112, 103, 300-rd 27,

710

Sume încasate în
termen, aferente

sumelor declarate de la
numitor (inclusiv plăţi

anticipate şi
autocompensările din

TVA, plăţi parţiale)

Valoare
indicator (%)

(Lei) (Lei)

0 1 2 3=2/1x100

DGRFP Iaşi 16.850,74 13.931,46 82,68%
AJFP Bacău 2.862,67 2.335,38 81,58%

AJFP Botoşani 1.446,96 1.229,75 84,99%

AJFP Iaşi 5.983,23 4.989,94 83,40%

AJFP Neamţ 2.130,53 1.740,19 81,68%

AJFP Suceava 3.051,27 2.457,47 80,54%

AJFP Vaslui 1.376,07 1.178,74 85,66%
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Anexa nr. 6

Sume eşalonate la plată în total sume arierate recuperabile:

Structura

Arierate ce urmează
a fi recuperate prin

proceduri de
colectare, din care:

(milioane lei)

Arierate
eşalonate la plata

(milioane lei)

Valoare
indicator (%)

0 1 2 3=2/1x100

DGRFP Iasi 1.730,95 492,10 28,43%
AJFP Bacau 222,40 105,78 47,56%
AJFP Botosani 93,67 24,78 26,45%
AJFP Iasi 725,77 133,20 18,35%
AJFP Neamt 257,78 106,32 41,24%

AJFP Suceava 345,41 92,10 26,66%
AJFP Vaslui 85,92 29,92 34,82%
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Anexa nr. 7

Gradul de depunere electronica a declaratiilor fiscale:

Structura
Număr total

declaratii depuse,
din care:

Număr declaratii
depuse utilizand

mijloace de
transmitere la

distanta

Valoare
indicator

(%)

0 1 2 3=2/1x100

DGRFP Iaşi 2.311.013 2.224.499 96,26%
AJFP Bacău 406.980 403.714 99,20%

AJFP Botoşani 191.670 174.908 91,25%

AJFP Iaşi 680.711 662.449 97,32%

AJFP Neamţ 331.103 307.310 92,81%

AJFP Suceava 505.853 488.123 96,50%

AJFP Vaslui 194.696 187.995 96,56%


