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PROGRAMUL 
de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru anul 2021 

Obiectivele programului: 

• Menţinerea unui nivel adecvat de implementare a standardelor de control intern managerial 

• Îmbunătăţirea procesului de procedurare a activităţilor prin elaborarea procedurilor noi, precum ş1 revizia procedurilor 
aferente activităţilor ale căror acte de reglementare au suferit modificări sau completări. 

Nr. 
Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen Crt. 

o 1 2 3 4 

I. MEDIUL DE CONTROL 

1. Standardul 1 • Actualizarea Codului de conduită a personalului • Direcţia generală de integritate . 
Etica, integritatea ANAF. 

Structurile implicate în procesul de • Trim. III 2021 
avizare şi aprobare a actelor 
administrative. 

• Desfăşurarea de activităţi de consiliere etică a • Consilierul de etică din cadrul Direcţiei 
funcţionarilor publici de către consilierul de etică , generale de integritate. 
la solicitarea acestora. 

Consilierii de etică de la nivelul Ori de câte ori este • 
unităţilor subordonate ANAF. cazul 

• Informarea întregului personal cu privire la • Conducătorii structurilor funcţionale de 
reqlementările leqislative privind etica şi la nivelul aparatului propriu al ANAF. 



- - - - - ---Nr_ 
Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen Crt_ 

" o 1 2 3 4 
integritatea profesională a acestora, • Conducătorii unităţilor subordonate 

ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C. ). 
" 

• Desfăşurarea de activităţi de prevenire a faptelor 
de corupţie şi a faptelor de încălcare a eticii şl 

integrităţii profesionale prin prezentări de studii de 
caz care au la bază incidente de Integritate • Direcţia generală de integritate. Trimestrial 
produse în cadrul structurilor ANAF sau informări 
cu privire la acestea. precum şi prin instruiri care 
au ca temă leaislatla anticoruotie. 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 

Monitorizarea respectării normelor de conduită de 
la nivelul aparatulul propriu al ANAF. 

• Permanent 
către toţi angajaţii ANAF_ • Conducătorii unităţilor subordonate 

ANAF (D_G.RFP_ şi unltăţlle 

" 
subordonate acestora şl D.G.A.M.C_). 

• Consilierul de etică· din cadrul Direcţiei 

• Monitorizarea aplicării şi respectării principiilor generale de integritate (pentru aparatul 

normelor de conduită de către funcţionarilor publici propriu al ANAF). 
Anual 

din cadrul ANAF şi elaborarea rapoartelor. • Consilierii de etica de la nîve!ul 
unitătîlor subordonate ANAF. --

• Conducătorii structurilor funcţionale de 

Aplicarea procedurii de sistem PS-22 "Semnalarea 
la nivelul aparatului propriu al ANAF_ 

Ori de câte ori este • 
neregularităţilor". • Conducătorii unităţilor subordonate cazul 

ANAF (D_G.RFP_ şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C). - --
• Conducătorii structurilor funcţionale de 

• Întreprinderea de cercetări adecvate, în scopu! la nivelul aparatului propriu al ANAF. Orî de câte ori este 
elucidării neregularitătllor semnalate şi aplicării • Conducătorii unităţilor subordonate cazul 
măsurilor (corective) legale. ANAF (D_G.R F.P. şi unităţile 

---·· subordonate acestor§__Şi D.G.~_.M.C). 

Evaluarea incidentelor de integritate produse de • Direcţia generală de integritate Ori de câte ori este • 
personalul ANAF, propunerea măsurilor de • Responsabilii desemnaţi la nivelul cazul 

prevenire/control adecvate si raoortarea cu privire fiecărei structuri ANAF, conform Raportare anuală 
--- -
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---· ·---NL 
Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen 

Crt. ---o 1 2 3 4 . -
la acestea. conform H.G. nr. 599/2018 şi O.P.ANAF nr.3700/2020 privind 
0.PANAF nr.3700/2020 privind gestionarea gestionarea lnc·1dentelor de integritate 
incidentelor de integritate în cadrul ANAF, pri_n în cadrul ANAF, prln care a fost 
care a fost aprobată Metodologia de evaluare a aprobată Metodologia de evaluare a 
incidentelor de întegritate. incidentelor de integritate 

• Conducătorii structurilor ANAF (aparat 
orooriu si structuri subordonate). 

2. Standardul 2 
Stabilirea/actualizarea atribuFHor specifice • Conducătorii structurilor functionale de Cu ocazia fntocmirîi • 

Atribuţii, funcţii, posturilor din organigrama structurilor funcţionale la nivelu! aparatului propriu al ANAF. fişelor posturi/or 
sarcini ale ANAF în funcţie de atribuţiile specifice structurii • ConducătorH unităţilor subordonate pentru posturile nou 

din cadrul căreia face parte postul respectiv. ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile înfiinţate, dacă este 
subordonate acestora şi D.G.A.M.C). cazul/ modificărilor 

legislative, 
organizatorice 
intervenite cu 
impact asupra 
atribu!iilor oostuJui 

Elaborarea şi actualizarea fişelor posturilor în 
Cu ocazia întocmîril 

• • Conducătorii structurilor funcţionale de fişelor posturi/or 
concordanţă cu prevederile R.OF. ale structurii la nivelul aparatului propriu al ANAF. pentru posturile nou 
organizatorice în care se regăseşte postul 

Conducătorii unităţilor subordonate înfiinţate, dacă este • respectiv, precum şi cu dispoziţiile actelor cu 
ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile cazul/ori de câte ori 

caracter intern (ordine ale preşedintelui ANAF, 
subordonate acestora şi D.G.A.M.C). necesităţile Impun 

proceduri de sistem, proceduri operaţionale, etc.). acest lucru -
• Stabilirea de către structurile din cadrul ANAF a • Conducătorii structurilor funcţionale de 

Hsteî factorilor de rlsc. la nivelul aparatului propriu al ANAF. Anual 

• Identificarea şi inventarierea funcţiilor sensibile pe • Conducătorii unităţilor subordonate 
baza unor factori de risc. ANAF (O G.R.F.P. şi unităţile 

Elaborarea Planului pentru asigurarea diminuării 
subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 

• 
riscurilor asociate func\iflor sensibile şi stabilirea 

31 decembrie 2021 unei politici adecvate de gesfionare a acestora prin 
elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele 
negative asupra activităţilor desfăşurate în ANAF 

1...-.------ . -· să fie minime, -- -



. . 
N,. 
Crt. .Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen 

o 1 2 3 4 --
• Definitivarea procedurii privind inventarierea • Grupul de lucru pentru identificarea 

funcţiilor sensibile. funcţiilor sensibile. 31 decembrie 2021 

• Secretariatul tehnic al Comisiei 
IDGSMP) . -

3. Standardul 3 • Direcţia generală de organizare şi 
Competenţa, • Stabilirea crîteriilor necesare recrutării de personal resurse umane {D.G.O.R.U.). 
performanţa care să corespundă îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor • Conducătorii structurilor funcUonaJe de Ori de câte ori este 

fiecărui post. la nivelul aparatului propriu al ANAF _ cazul 

• Conducătorîi unitătilor subordonate 
ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C). ·--- -

• Organizarea de ateliere de lucru, schimburi de • Conducătorii structurilor funcţionale de 

experienţă între structurile cu specific s·1milar din la nivelu! aparatului propriu al ANAF, 

cadrul AJFP-urilor, în sistem de videoconferinţă. după caz. Ori de câte ori este 

• Conducători"! unităţHor subordonate cazul 

ANAF (D.G.R.F.P şi unităţile 

subordonate acestora si D.G.A.M.C). .. ·-
• Revizia PS - 34 "Modificarea raporturilor de serviciu 

ale funcţionarilor publici prin transfer ca modalitate 
D.G.ORU. Trim. III 2021 

de ocupare a posturilor vacante şi de vacantare a • 
acestora". 

·-
• Conducătorii structurilor funcţionale de 

la nlvelul aparatului propriu al ANAF. 

•Identificarea nevoilor de formare profesională la • D.GORU. . Serviciul de formare Anual, cu ocazia 
nivelul aparatului propriu al ANAF. profesională. evaluării salariaţilor 

• Comitetele funcţionale de formare 
profesională înfiinţate la nivelu! 

·----·· aparatului propriu al ANAF. ---·-
• D.G.0.R.U, prin Serviciu! de formare 

• Elaborarea planului anual de formare profesională profesională, pe baza propunerilor Anual 
a functionari!or publici din ANAF. primite de la structurile funcţionale de 

la nivelul aparatului propriu al ANAF. 
---·- ... -·--'---
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--------- ···---- --
Nr. Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen Crt. -o 1 2 3 4 

• Comitetele funcţionate de formare 
profesională înfiintate la nivelul 
aoaratului prooriu al ANAF. 

• D.G.O.RU. - Serviciul de formare 
• Perfecţionarea personalului de conducere/de profesională . 

execuţie şi a audltorilor în domeniul controlului Anual 
intern manageriaL • D.G.LA.P.S.I. - pentru achiziţionarea 

cursurilor oraanizate cu lectori externL 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 
• Stabllirea obiectivelor indîvîduaJe anuale prin !a nivelul aparatului propriu al ANAF . 

corelaţie cu obiectivele specifice, monitorizarea şi 
• Conducătorii unităţilor subordonate Anual 

raportarea performantelor pe baza indicatorilor 
individuali asociaţi obiectivelor individuale. ANAF (D.G.R.F.P. şi unitătile 

subordonate acestora şi D.G.A.M,C} .. 

• Revizia PS - 35 "Evaluarea performanţelor Trim.lll 2021 
profesionale individuale". • D.G.O.R.U. 

. 
4. Standardul 4 • Actualizarea documentelor de organizare şi • D.G.O.R.U . 

Structura funcţionare în functie de modificările legislative 
Conducătorii structurilor funcţionale de • În funciie de organizatorică şi/sau organizatorice intervenite pe parcursul 
la nivelul aparatului propriu a! ANAF. anului. necesităţi 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
• Actualizarea prevederilor ordinului/ordinelor ANAF (D.G.RFP. şi unltăiile 

administrative privind delegarea de subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 
competenţe/atribuţii, în funcţie de modificările 

organizatorice intervenite. 
-

li. PERFOMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI 

5. Standardul 5 • Conducătorii structurilor funcţionale de 
• Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice la la nivel'uJ aparatului propriu al ANAF . Anual/Ori de cate Obiective nivelul fiecărei structuri funcţionale conform ori este cazul 

organigramei ANAF astfel încât să răspundă • Conducătorii unităţilor subordonate 

pachetului de cerinţe SMART1. ANAF (D.G.R.F.P. şi unitătîle 
subordonate acestora şi O.G:A.M.C). 

-· 

1 SMAR-r: S "'precise. M -•0 rnăsurabi!e, A'"- necesare, R •-• realiste, 1' ~··cu tcnnen <le realizare 
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- . 
Nr. 

Standardul 
Crt. 

Acţiuni Cine răspunde Termen 

o 1 2 3 4 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 

• Reevaluarea obiectlveJor specifice atunci când se !a nivelu! aparatului propriu al ANAF. 

constată modificări ale ipotezelor/premiselor care • Conducătorii unităţilor subordonate Ori de câte ori este 

au stat la baza fixării acestora. ANAF (D.G.R.F.P. şi unitătile cazul 

subordonate acestora sl D_G.A.M.C). 
• îndrumarea metodologică a organelor fiscale • Conducătorii structurilor funcţionale de Permanent 

teritoriale, pe domeniu de competenţă, de către la nivelul aparatului propriu ar ANAF. 
organele centrale în vederea realizării ţintelor de 
colectare are ANAF. 

• Finalizarea procesului de asumare a proprietăţii • Conducătorli structurilor funcţionale de 30 septembrie 2021 
aplicaţlîlor informatice dezvoltate la nivelul ANAF. la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF {D.G.R.F.P ŞI unităţile 

subordonate acestora şi D_G_A.M.C). 

-
• Declanşarea procesului de elaborare a Strategiei • D.G.SMP. - Serviciul de planificare 1 iulie 2020 

ANAF. strategică. 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 
la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF {D.G.R.F.P şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M_C). 

• Aprobarea Strategiei ANAF. • Preşedintele ANAF. Trim.I 2021 
' -- - . 

6. Standardul 6 • Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure • Conducătorii structurilor funcţionale de 

Planificarea efectuarea activităţilor necesare realizării la nivelul aparatului propriu al ANAF. 
în funcţie de 

obiectivelor specifice la nivelul fiecărei structuri ------conducătorii unităţilor subordonate necesităţi 
funcţionale conform organigramei ANAF. ANAF (D.G.RF P. şi unităţile 

- ···-- subordonate acestora şi D.G-A.fyl.C). ·------· 
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. ---- ---
NL 

Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen 
f--- Crt. . 

o 1 2 3 4 -
• Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în • Conducătorii structurilor funcţionale de 

resursele repartizate, în s1tuatia modificării la nivelul aparatului propriu al ANAF. La modificarea 
obiectivelor specifice_ • Conducătorii unităţilor subordonate obiectivelor 

ANAF (D.GR.F.P. şi unitătlle specifice 
subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 

• Elaborarea şi actualizarea Programului de • Conducătorii structurilor funcţionale de Trimestrial 
activitate al ANAF cu obiectivele şi activităţile la nivelu! aparatului propriu al ANAF. 
specifice. 

7. Standardul 7 • Conducătorii structurilor funcţionale de 
Monitorizarea Elaborarea/actualizarea după caz. a indicatorilor la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

Ori de câte ori este • 
performanţelor de rezultatlperformanţă asociaţi obiectivelor • Conducătorii unităţilor subordonate cazul 

specifice stabilite. ANAF (D.GRFP. şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C)_ 

• Monitorizarea şi raportarea performantelor, pe • Conducătorli structurHor funcţionale de 
baza indicatorilor asociati oblectivelor specifice. la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

• Conducătorii unităţilor subordonate Anuar 

ANAF (D.G.RF P. şi unltăti!e 
subordonate acestora ş1 D.G.A.M.C)_ .. -

• Reevaluarea relevanţei indicatorilor asociaţi • Conducătorii structurilor funcţionale de 
obiectivelor specifice, atunci când situaţia o la nivelul aparatului propriu a! ANAF. 
impune, în vederea operării corecţillor/ajus_tărilor • Conducătorii unităţilor subordonate Anual 
cuvenite. ANAF (D.G.RF.P şi unîtătîle 

subordonate acestora si D.G.A.M.C). ---·---· ----- - ·- --
8. Standardul 8 • Personalu! încadraUResponsabîlli cu 

Managementul riscurile de la nivelul structurilor 
riscului funcţionale ale ANAF (aparat propriu şi 

• ldentHicarea şi evaluarea riscurilor operaţionale şi unităţi subordonate). 
stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor Conducătorii structurilor funcţionale de 

Ori de câte ori este • 
identificate şi evaluate la nivelul fiecărei structuri la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

cazul 

funcţionale conform organigramei ANAF. 
• Conducătorii unităţilor subordonate 

ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 
subordonate acestora şi D.G,A.M C), 

- ------ .. '""- ----· 
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• Întocmirea, pe baza informaţiilor primite, la nivelul 
ANAF, a Registrului riscurilor operaţionale 

semnificative pentru anul 2021 (aparat propriu şi • 
unităţi subordonate}, precum şi a Planulul de 
implementare a măsurllor de control pentru anul 
2021 

Responsabilul cu gestionarea riscurilor 
de la nlve!ul ANAF. 

31 Martie 2021 

r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~----

• Elaborarea notei privind nivelul limitelor de • 
toleranţă la risc şl formularea de propuneri privind 
revizuirea acestora. 

Secretariatul tehnic al Comisiei de 
monitorizare a ANAF. 

• Responsabilii cu riscurile de la nivelul 
structurilor funcţionale ale ANAF (aparat 

• Completarea/actualizarea Registrului riscurilor propriu şi unităţi subordonate). 

Nolembrie 2021 

operat[onale pentru anul 2021. • Conducătorii structurilor funcţionale de 31 decembrie 2021 
la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

• Transmiterea Registrului riscurilor operaţionale 

pentru anul 2021 completat responsabilului cu 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 

31 Decembrie 2021 

gestionarea riscurilor la nivelul ANAF. 

• Responsabilii cu riscurile de la nivelul 
structurllor funcţionale ale ANAF (aparat 
propriu şi unităţi subordonate). 

----r-----------------f---··---·---1 

• Elaborarea şi transmiterea Raportului cu privire la 
desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor 
operaţionale pentru anul 2021. 

• Responsabilii cu riscurile de la nivelul 
structurilor funcţionale ale ANAF (aparat 
proprlu şi unîtătJ subordonate. 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 
la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

14 ianuarie 2022 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 
1--~----~~~~----~~-1-~==========~-+--·------1 

• Elaborarea raportului privind gestionarea riscurilor • Responsabilul cu gestionarea riscurilor 
operaţîonale la nivelul ANAF pentru anu! 2021. de ta nivelu! ANAF. 27 ianuarie 2022 

~----t--~-~--1---,~~--.,.-~-~~~--,--··--l--oc-----c-~c-c----~,--~-c--+-·---·---1 
• Identificarea şi evaluarea riscurilor de corupţie şi • Grupurile de lucru constituite conform Anual/Ori de câte 

stabllîrea măsurilor de prevenire/control a acestora Metodologiei privind managementul ori este cazu! 
-----~~-~P_<e_n~tr~u~t._o~te activ!tăţîle vulrierabile ge ~-iv_e_tu_t~ __ ris_c_u_r_it_o_r de corupţie în cadrul ANAF, ~---------~ 
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.. 
Nr. Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen 
Crt. 
o 1 2 3 4 --aparatului propriu al ANAF, al D.G.R.F.P. şi al aprobate prin O.PAN.A.F. 

0.G.AM.C. nr.736/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

• Grupurile de lucru constituite conform 
Metodologiei privind managementul Anual şi ori de câte 

• Efaborarea/revlzu"1rea registrelor rlscurilor de riscurilor de corup\ie in cadrul ANAF ori se produce un 
corupţie la nivelul aparatului propriu al ANAF, al aprobate prfn O.PAN.AF. incident de 
D.G.R.F.P. şî al D.G.A.M.C. nr.736/2019, cu modificările şi integritate 

completările ulterioare. 
··---- .. 

• Grupurile de lucru constituite conform 

• Monitorizarea riscurilor de corupţie şi elaborarea Metodologiei privind managementul 
rapoartelor anuale de monitorizare a riscurilor de riscurilor de corupţie in cadrul ANAF 
corupţie la nivelu! aparatului propriu al ANAF, al aprobate prin O.P.A.N.A.F. Anual 

D.G.R.F.P. şi a! D.G.A.M.C_ nr.736/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
---· ·-

• Elaborarea Raportului anual de monitorizare 
Direcţia generală de integritate. • Anual privind managementului riscurilor de coruptle în 

cadrul ANAF .. ··-

• Elaborarea/actualizarea Raportului privind riscurile • Directia generală de integritate . Anual 
şi vulnerabîlităţile fa corupţie în activitatea ANAF. 

III. ACTIVITĂŢI DE CONTROL 
. ·---

9. Standardul 9 • Elaborarea/revizia procedurilor operaţionale sau Conducătorii structurilor funcţionale de • 
Proceduri de sistem pentru activitatea proprie, inclusiv pentru la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

activităţile coordonate metodologic de la nivelul 
unitătilor subordonate. 

Conducătorii unităţilor subordonate 
Permanent 

• Elaborarea/revizia procedurîlor pentru activitatea • 
coordonată metodologic de către structurile de ANAF (O G.R.F.P. şi unitătile 

specialitate din cadrul M.F. (activitatea de subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 

trezorerie, ajutor de stat etc.). . ----
• Comunicarea procedurilor aprobate in scopul • Secretarul Comisiei de monitorizare a Permanent 

anllcărfl sau spre informare, dună caz_ ANAF. --· ... -
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Nr. 
Standardul 

Crt. 
Acţiuni Cine răspunde Termen 

·-o 1 2 3 4 --
• Secretarîf Subcomisiilor de monitorizare 

de !a nivelul D.G.R.F.P. şi D.G.A.M.C. 

• Responsabilii cu activitatea de control 
intern managerial de la nivelul 
structurilor funcţionale ale ANAF (aparat 
propriu şi unităţi subordonate). 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 
la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF (D.G,R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora sl D.G.A.M.Cl. -
10. Standardul 1 O 

Aplicarea de către conducerea structurilor • Conducătorii structurilor funcţionale de • Supravegherea funcţionale din cadrul ANAF (aparat propriu şi la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

unităţi subordonate) a măsurilor de supraveghere • Conducătorii unităţilor subordonate Permanent 

ş·1 supervizare a activitătilor care intră în ANAF (O G.R.F.P. ŞI unităţile 

~-

responsabilitatea lor directă. subordonate acestora si D.G.A.M.Cl. 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 
• Urmărirea includerH in proceduri a unor menţiuni la nivelul aparatului propriu_ al ANAF. 

cu privire la supervizarea activităţilor care imprică ---conducătorii unităţilor subordonate 
La elaborarea/ 

un grad ridicat de expunere Ja risc, dacă este ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 
revizia procedurilor 

cazul. subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 
... . . 

• Revizuirea instrumentelor de control intern • Conducător'1i structurilor funcţionale de 
managerial (supraveghere) pe tipuri de activităţi şi la nivelul aparatului propriu al ANAF. 
diferite palîere de conducere • Conducătorii unităţilor subordonate 
(obiective/indicatori/sursă/formaliza re). ANAF (D.G.R.F.P. şi unitătîle 30 aprilie 2021 

subordonate acestora ş·1 D.G.A.M.C). în 
colaborare cu direcţiile din cadrul 
aparatului propriu al ANAF, pe domeniul 

-- - - s~ecific de activitate. 

• Elaborarea documentului final pe tipuri de acfiv"1tăţ"1 • Conducătorii structurilor funcţionale de 
şi diferite paliere de conducere (aparat propriu şi la nivelul aparatului propriu al ANAF. 18 mai 2021 
unităţi subordonate). 

. - .. - ·----- . ·-· --~--~-

• Transmiterea de ··---· 
către dir'ecţiile de la nivelul • Conducătorii struf._ţ_u_r:flor fu_!!~1~onale de 20 mai 2021 

JO 



Nr. 
Standardul Acţiuni Cine răspu_nde Termen Crt. . 

o 1 2 3 4 
aparatului propriu ANAF a instrumentelor de !a nivelul aparatului propriu al ANAF. 
supraveghere/control centralizate pe fi puri de 
activităţi şi diferite paliere de conducere 
Secretarului Comislei de monitorizare. 

• Centralizarea instrumentelor de • Secretariatul tehnic al Comisiei de 
supraveghere/contro! centralizate pe tipuri de monitorlzare. 4 iunie 2021 
activităti si diferite oaliere de conducere_ 

• Aprobarea documentului privind instrumentele de 
supraveghere/control centralizate pe tipuri de • Preşedintele ANAF. 30 iunie 2021 
acUvităti si diferite nalî~re de conducere. 

11. Standardul 11 • Conducătorii structurilor functionale de 
Continuitatea Ja nivelul aparatului propriu al ANAF. Anual sau ori de 

activităţii • Inventarierea/actualizarea situaţiilor generatoare câte orl este cazul 
de întreruperi în desfăşurarea activităţilor. • Conducătorii unităţilor subordonate 

ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A_M.C). 

• Conducătorii structurilor funcţionale de 

• Stabilirea şi aplicarea măsurilor adecvate pentru la nivelul aparatuluî propriu al ANAF_ 

asi9urarea continuităţii activităţii, în cazu! apariţiei • Conducătorii unităţilor subordonate Ori de câte ori este 
unor situaţii generatoare de întreruperi. ANAF (D.G.RFP. şi unităţile cazul 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 
- -·-

12. Standardul 12 • întreprinderea măsurilor necesare astfel încât • Serviciul comunicare, relaţii publice şi 

Informarea şi circuitele informaţionale să asigure transmiterea mass-media. 

Comunicarea rapidă, fluentă, practică şi oportună a informaţiilor. • Biroul (compartimentul) de comunicare, 
relaţii publice şi mass-media. 

• Biroul (compartimentul) comunicare şi 
servicii interne. 

• Biroul de presă şi relaţii publice_ Permanent 

• Conducătorii structurilor functîonafe de 
la nivelu! aparatului propriu al ANAF. 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

-··- --·- subordonate acestora şi O.C?.A.M.C)~ --

11 



. 
N,. 
Crt. 

Standardul Acţiuni Cine răspunde Termen 

o 1 2 3 4 

Actualizarea permanentă a bazelor de date, dacă • Personalul desemnat în acest sens . 
• 

este cazul. • Secretariatul tehnic al Comisiei de 
monitorizare a ANAF (numai în 
domeniul controlului intern manaqerial). 

13. Standardul 13 
Utilizarea aplicaţiei informatice de management al Personalul desemnat cu managementul • • Permanent Gestionarea documentelor SIOOC. documentelor. 

documentelor 
• Revizia PS - 38 "Asigurarea eficienţei actlvită1ilor • Direcţia generală de investi9i, achizir1i 31 decembrie 2021 

de registratură şi secretariat". publice şi servicii interne. 

• Aplicarea reglementărilor legale cu privire la 
evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, • Serviciul înformatii clasificate. Permanent 
multiplicarea, manipularea, transportul, 
transmiterea sî distruoerea informaţiilor clasificate. 

• Serviciul comunicare, relatîi publice şi 
mass-media. 

• Biroul {compartimentul) de comunicare, 
relaţii publice şi mass-media. 

• întreprinderea măsurilor pentru organizarea • Biroul {compartimentul) comunicare şi 

activităţii de soluţionare a petiţiilor, a cererilor servicii înterne. Ori de câte ori este 

privind furnizarea de informaţii publice. Biroul de presă şi relaţii publice . 
cazul 

• 
• Conducătorii structurilor funcţionale de 

la nivelul aparatului propriu al ANAF. 

• Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 
14. Standardul 14 • Elaborarea/actualizarea şi aplicarea procedurilor • Direcţia generală de buget şi 

Raportarea contabile, potrivit actelor normative aplicablfe contabilitate. 
Ori de câte ori este contabilă şi domeniului financiar-contabil. • Conducătorii unităţHor subordonate cazul financiară ANAF (D.G.R.F.P .• i D.GAM.C) 

• Realizarea Ja termen a situatiîlor financiare ale • Direcţia generală de buget şi 

Agenţiei Naţionale de Admlnistrclre Fiscală. contabilitate. Permanent 

12 



Nr. 
Standardul 

Crt. 
o 1 

15. Standardul 15 

Evaluarea 
sistemului de • 

control 
internlmanagerial 

' . 

• 

• 

• 

16. Standardul 16 • 
Auditul iritern 

·-

. 

Acţiuni 

2 

Pregătirea şi realizarea autoeva(uării sistemului de 
control intern managerial la nivel ANAF, conform 
O.SG.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entitătHor publice. 

Elaborarea situaţiei centralizatoare privind stadiul 
implementării şi dezvoltării sistemului de control 
intern managerial la data de 31 .decembrie 2020. 

Elaborarea chestionarului de autoevaluare a 
stadiului implementării standardelor de control 
intern managerial. 

-
Aprobarea Raportului asupra sistemului de control 
intern managerial la 31 decembrie 2021. 

Realizarea misiunilor de audit public intern 
planificate având ca obiectiv evaluarea activităţii 

desfăşurate de structurile funcţionale din 
cadrul/subordonate Agenţiei, inclusiv a sistemului 
de control intern managerial aferent actîvităţHpr 

I ' ' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Cine răspunde Termen 
--

3 4 

Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF ID.G.R.FP. şi D.GAM.C). . ·-
Conducătorii structurilor functîona(e de 
la nivelul aparatului propriu al ANAF 

Anual 
Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF (D.G.R.F.P şi unitătile 
subordonate acestora şi D.G.A.M.C)_ 

Responsabilii cu activitatea de control 
intern managerial de la nivelul 
aparatului propriu al ANAF şi al 
unitătilor subordonate ANAF. 

Secretariatul tehnic al Subcomisiei de 17 ianuarie 2022 
monitorizare de la nivelul D.G.R.F.P. şi 

DG.AM.C. 

Conducătorii structurilor funcţionale de 
la nivelul aparatului propriu al ANAF 
Conducătorii unităţilor subordonate 
ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora şi D.G.A.M.C). 17 ianuarie 2022 

Responsabîlir cu activitatea dE;! control 
intern managerial de la nivelul 
aparatului propriu al ANAF şi al 
unităţilor subordonate ANAF. 

Conducătorii unităţilor subordonate 20 ianuarie 2022 
ANAF (D.G.R.F.P. şi D.GAM.C.). 

Preşedintele ANAF pentru aparatul 3 Februarie 2022 
propriu. 

Directia de audit public intern. Conform planificării 

Serviciile de audit public intern din activităţii de audit 

cadrul D.G.R.F.P. şi D.GAM.C. public intern 



. ·---· NL 
Standardul Acţiuni 

Crt. Cine răspunde 
-----o 1 2 3 

audita bile. 

• Analiza periodică a constatărilor de audit şi • Direcţia de audit public intern . 
identificarea situaţiilor cu caracter general. în 

Serviciile de audit public intern din vederea informării direcţiilor de specialitate • cu 
cadrul D.G.R.F.P. şi D.G.A.M.C. competente în domeniile respective 

• Direcţia de audît pub!lc intern . 
• Asigurarea că recomandările prezentate în 

rapoartele de audit public intern se Implementează • Conducătorii structurilor funcţionale de 

întocmai la termenele stabil'ite şi în mod eficace şi 
la nlvelul aparatului propriu al ANAF. 

dispunerea măsurilor necesare, în scopul ehminărîî • Conducătorii unităţilor subordonate 
punctelor slabe constatate prin misiunile de audit ANAF (D.G.R.F.P. şi unităţile 

subordonate acestora '''1 D.G.A.M.C). 

Comisia de monitorizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

Vicepreşedinte Comisie 

Bogdan FLORICEL 

nctANAF 

14 

··-
Termen 

4 

Semestrial 

·-

Ori de câte ori este 
cazul 


