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Buletin informativ an 2022

Reglementare legala: Art 5 alin (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public.

A) Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

1. Hotararea Guvernului nr. 520/2013, art. 11, art. 14 privind Regulamentul de
Organizare si Functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
prin care se precizează faptul că DGAMC este structură subordonată ANAF.

2. Ordin Președinte A.N.A.F. nr. 2066/23.11.2022 privind Regulamentul de
Organizare si Functionare al Directiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili

3. Ordin nr. 1721 din 29 octombrie 2021 privind organizarea activităţii de
administrare a marilor contribuabili, modificat prin OPANAF nr. 83 din 26
ianuarie 2022

Acte normative privind functionarea D.G.A.M.C., vizualizare link:
https://static.anaf.ro/static/10/MariContribuabili/OPANAF_1721.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/MariContribuabili/Lista_mari_contribuabili_act
ualizata.pdf

B) Structura organizatorică a Directiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili

Ordin Presedinte A.N.A.F. nr. 407/2022, privind modificarea structurii
organizatorice in cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili

https://static.anaf.ro/static/10/MariContribuabili/organigrama.pdf

Atributiile structurilor din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili, se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare,
care poate fi vizualizat in Sectiunea Structura DGAMC/ Prezentare.

C) Funcționarul responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public

Persoana responsabila cu furnizarea informatiilor de interes public:
Iuliana Stoenescu - inspector superior
Adresa de e-mail: presadgamc@anaf.ro
Telefon: 021.408.94.08

MINISTERUL FINANŢELOR
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direc ţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili
Compartimentul presă și relații publice
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D) Coordonate de contact ale Directiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili

Strada Lucrețiu Patrașcanu, nr. 10, corp A, sector 3, București, Cod Poștal 030507

Telefon: 021 408.93.10 / 021 408.94.00
Fax : 021 408.94.20 / 021 408.94.21

Programul de lucru

Luni, Marți, Miercuri, Joi, 8.00 – 16.30
Vineri 8.00 - 14.00

Informatiile se pot vizualiza pe site-ul DGAMC:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/MariContribuabili/contact_dgamc/contact/

E) Audienţe

Modalitate solicitare: Audientele pot fi solicitate prin intermediul formularului unic de
contact, accesibil din meniul Spatiul Privat Virtual, selectand optiunea"solicitare
înscriere în audiență".

Programul de acordare a audienţelor
Luni – Vineri, în intervalul orar 11.00 - 13.00

Informatiile se pot vizualiza pe site-ul DGAMC:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/MariContribuabili/contact_dgamc/contact/

F) Sursele financiare, Bugetul si Bilantul contabil

Informațiile pot fi vizualizate pe pagina de internet a Direcției generale:
Link: https://static.anaf.ro/static/10/MariContribuabili/buget2022.pdf

https://static.anaf.ro/static/10/MariContribuabili/bilant2021.pdf

G) Informaţiile de interes public publicate din oficiu conform art 5 din Legea 544/
2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcției
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

• Structura organizatorică, lista contribuabililor administrati, atribuţii, programul
de funcţionare, programul de audienţe

• Coordonatele de contact ale directiei generale, respectiv denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail

• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituției

• Date contact ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
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• Date de contact privind asistenţa pentru contribuabili

• Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, contul de execuție

• Declaraţiile de avere şi de interese

• Situația drepturilor salariale

• Anunţuri privind achiziţiile publice

• Anunţuri acte administrative fiscale

• Anunțuri resurse umane

• Programe și strategii

• Calendarul obligatiilor fiscale

• Informaţii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor
vacante

• Informări contribuabili

• Formular de contact electronic

• Acces platforma înrolare SPV

• Informare – Protectia datelor cu caracter personal

• Comunicate de presă

• Lista magazinelor din rețeaua de vânzare cu amanuntul, autorizate pentru
vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul la restituirea taxei pe valoarea
adaugata, cumparatorilor nestabiliți in Uniunea Europeana, cât și pentru
restituirea TVA, aferentă acestor vanzari

• Programe utile

• Buletin Informativ

• Acte normative

• Principii și norme de conduită, aplicabile functionarilor publici și personalului
contractual

• Legislație fiscală - Cod fiscal, Cod de procedura fiscală

• Formularele fiscale si informaţii legate de procedurile de completare şi
depunere a acestora

• Reglementări legale - Lege 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public

• Model cerere informații de interes public

• Modalitate de contestare răspuns

• Ghiduri curente

• Conventii de evitare a dublei impuneri

• Raportul de activitate/ performanta

• Raport implementare lege 544/2001
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• Proiecte

• Conturi IBAN

• Nomenclator coduri CAEN

H) Date de contact conducere instituției

Ionuț Mișa Director General 021.408.94.10

Gigi Dragomir Director General Adjunct Activitatea de Administrare 021.408.94.12
a Veniturilor Statului

Mariana Corbu Director General Adjunct Activitatea de Administrare 021.408.94.12
a Veniturilor Statului

Magdalena Gradinaru Director General Adjunct Inspectie Fiscală 021.408.93.02

Petruta Catangiu Director General Adjunct Unitatea de Management a 021.408.93.02
Riscului

Catalin Cojocaru Director General Adjunct Inspectie Fiscala 021.408.93.02

Corneliu Spulber Director General Adjunct Servicii Interne 021.408.94.40

I) Condiții și modalitate contestare a deciziei instituției publice in situatia in care
persoana se considera vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de
interes public

Reglementare: Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si
HG 123/ 2002 privind normele metodologice de aplicare a acestei legi, actualizată.

Formular reclamație administrativă
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/RECLAMATIE_ADM_30082016.pdf

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de
interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale de a beneficia de informatiile
de interes public solicitate poate depune reclamaţia administrativă in termen de 30 de
zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale
prezentelor norme metodologice.
Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă, se transmite persoanei care a
formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este
favorabilă sau nefavorabilă.
În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile
de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile
dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în
condiţiile legii.


