
www.anaf.ro

      
  

                                                                                                  

                              
                                                                                           

                                                                                               APROBAT,
                                                                                                             DIRECTOR GENERAL
                                                                                  MARINEL RIZEA

                                                                    

                                                         RAPORT  
                   PRIVIND  MODUL  DE  SOLUTIONARE  A  ȚPETI IILOR 
                                           ÎN SEMESTRUL  I  2019            

Prin  țConstitu ia României și  țOrdonan a Guvernului  nr.27/2002,  a  fost  reglementat
dreptul oricărui țcetă ean de a adresa țpeti ii în nume propriu țautorită ilor și ținstitu iilor publice,
acestea având țobliga ia să răspundă la țpeti ii în termenele și țcondi iile stabilite conform legii.

În temeiul Legii nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, privind repartizarea, circuitul şi rezolvarea petiţiilor adresate
de cetăţeni sau de o organizaţie legal constituită, în cursul semestrului I al anului 2019  au fost
primite la nivelul  Compartimentului de Comunicare  țRela ii Publice  și Mass-Media din cadrul

șD.G.R.F.P.Ploie ti un număr de 130 petiţii transmise de: țAdministra ia țPreziden ială, Ministerul
țFinan elor Publice, țAgen ia țNa ională de Administrare Fiscală, țDirec ia Generală Regională a
țFinan elor Publice șBucure ti, contribuabili persoane fizice  etc. 
Cele 130 țpeti ii primite în cursul  semestrului I  2019 și cele 10 țpeti ii aflate  în sold la

șsfâr itul anului 2018, țpeti ii aflate în termen, au fost țdirec ionate astfel:
-  11  țpeti ii ș clasate  conform  art.7  i  art.10,  alin.1,  din  O.G.  Nr.27/2002  privind

reglementarea activitătii de țsolu ionare a țpeti iilor;
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ț ț ț- 28  peti ii au fost transmise spre solu ionare altor institu ii, deoarece în mod eronat au
ț ț șfost adresate Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice  Ploie ti;

ț ț ț ț ț-  65 peti ii  au fost transmise spre solu ionare administra iilor  jude ene ale finan elor
publice teritoriale ce sunt în subordinea șDGRFP Ploie ti;

ț ț-  36  peti ii au fost transmise spre solu ionare structurilor proprii.
ț țDin totalul celor 101 peti ii   transmise spre solu ionare AJFP-urilor si structurilor proprii,

ț47 au fost solu ionate favorabil, 39 nefavorabil, 2 redirectionate, 5 clasate, iar 8 rămânâd în
țcurs de slolu ionare în semestrul II  al anului 2019.

În semestrul I 2019 la nivelul  ț ț țadministra iilor jude ene ale finan elor publice din cadrul
ț ț șDirec iei Generale Regionale a Finan elor Publice Ploie ti  au fost primite un număr de   845
țpeti ii, țla care s-au mai adăugat   20 peti ii aflate în sold la sfârsitul anului 2018, care au fost
țdirec ionate astfel:

ț ț ț-  172  peti ii au fost transmise spre sol tionare altor institu ii, deoarece în mod eronat
ț țau fost adresate administra iei jude ene respective;

         ț-   74  peti ii  au fost clasate conform art.7 si art.10, alin.1,  din O.G. Nr.27/2002 privind
ț ț țreglementarea activită ii de solu ionare a peti iilor;

ț ț ț-   619  peti ii au fost transmise spre solu ionare structurilor proprii (colectare, inspec ie
ș țfiscală, trezorerie i contabilitate publică, servicii independente etc), 584  fiind solu ionate în

termen, în cursul semestrului I 2019,  iar 
ț35 peti ii aflându-se în curs de rezolvare, respectându-se termenul legal. 

ț ț ț țDin totalul celor   584  peti ii solu ionate,  470   peti ii au fost solu ionate favorabil, iar
ț ț114 peti ii solu ionate nefavorabil.

Ț Ț ȘSITUA IA  PETI IILOR  GESTIONATE  DE  C ĂTRE  DGRFP  PLOIE TI
 ÎN  CURSUL  SEMESTRULUI  I   AL ANULUI 2019

Nr.
Crt.

ț țSitua ie peti ii la 30.06.2019 Nr.
țPeti ii

1. ț țPeti ii gestionate de c ătre  Compartimentul de Comunicare,  Rela ii
ș șPublice i Mass Media din cadrul  DGRFP Ploie ti (inc lusiv  cele 10

țpeti ii aflate în sold la 31.12.2018)

  140

ț ț ța)Petii ii transmise spre solu ionare altor institu ii , deoarece în mod
șeronat au fost adresate DGRFP  Ploie ti 

ț șb) Peti ii clasate conform art.7  i art.10, alin.1, din O.G. Nr.27/2002 

ț țc)Peti ii trasmise spre solu ionare structurilor prop rii subordonate:
- Activitatea de trezorerie
- Activitatea de Colectare

ț- Direc ia Servicii Interne
ț- Direc ia Regională Vamală

ț- Biroul  Avize si Autoriza ii
ț- Serviciul Solutionare Contesta ii 

          28

      
          11

      36
         2
         3
         5
         4
         4

          13
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  - Serviciul Control
       ț ș- Compartiment de Comunicare Rela ii Publice i Mass-Media

ț țd)Peti ii trasmise spre solu ionare AJFP-urilor subor donate:
       ș- AJFP Arge

ș- AJFP.Călăra i
       ț- AJFP Dâmbovi a

- AJFP Giurgiu
ț- AJFP Ialomi a

- A.JFP Prahova
- AJFP Teleorman

           4
         1
    
        65
        11
          2
        16
          4
        10
        19
          3

2 țPeti ii gestionate de  AJFP-urile subordonate:
 ț( inclusiv cele 20  peti ii aflate în sold la 31.12. 2018)
       ș- AJFP Arge
       ș- AJFP Călăra i
       ț- AJFP Dâmbovi a

- AJFP Giurgiu
ț- AJFP Ialomi a

- AJFP Prahova
       - AJFP Teleorman

ț ț ța)Peti ii transmise spre solu ionare altor institu ii,  deoarece în mod
eronat au fost adresate AJFP-urilor

țb) Peti ii clasate conform art.7  și art.10, alin.1, din O.G. Nr.27/2002

ț țc)Peti ii trasmise spre solu ionare structurilor prop rii subordonate:
ț- Activitatea de Inspec ie Fiscală                            

- Activitatea de Colectare
- SFM/SFO teritoriale

ș- Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Publică
- Structuri  independente

    865
   
      257
        80
      188
        33
      102
      125
        80
 
    172
      
     
      74

   
      619

180
262
  90
    3
  84

3 țTotal peti ii gestionate de c ătre ș DGRFP Ploie ti  în
țsemestrul I  al anului 2019 (inclusiv cele 30 peti i i aflate în

sold la 31.12.2018)
            

 1.005

În  sinteză,  în  semestrul  I  al  anului  2019,  la  nivelul  Direcţiei  Generale  Regionale  a
țFinanţelor Publice Ploieşti au fost gestionate 1.005 petiţii, inclusiv cele 30 peti ii aflate în sold

țla 31.12.2018,  care au fost solu ionate, astfel:
ț-    90   peti ii  clasate  conform  art.7  si  art.10,  alin.1,  din  O.G.  Nr.27/2002  privind
ț ț țreglementarea activită ii de solu ionare a peti iilor;

ț ț ț-    202 peti ii au fost transmise spre solu ionare altor institu ii, deoarece în mod eronat
ț ț șau fost adresate Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice  Ploie ti.

   ț ț ț țDin  totalul  celor  713  peti ii  ramase  de  solu ionat,  670  peti ii  au  fost  solu ionate  în
ș ț țtermen i 43 peti ii se află în curs de solu ionare în termen.
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ț ț țDin cele  670  peti ii solu ionate, 517 au fost solu ionate favorabil, iar  153  nefavorabil.
(anexa nr.1).

ț ț șPreponderent contribuabilii în con inutul peti iilor reclamă i prezintă  detaliat  aspecte
ș ț țprivind  evaziunea  fiscală,  desfă urarea  de  activită i  de  comer  ilegal   practicat de  către

persoane  fizice  neautorizate, lipsa/neutilizarea caselor  de marcat,   neeliberarea de bonuri
fiscale,  nedeclararea/ țneplata  contribu iilor  la  bugetele  asigurărilor  sociale  de stat,  asigurări

șsănătate i somaj, restituiri taxa mediu etc. 
Totodată, ț țpeten ii  au solicitat lămuriri  privind aplicarea legisla iei în vigoare, î țn spe ă
țmodalită ile/măsurile de executare silită, ca termene si interpretare legislativă.

În  semestrul  I  al  anului  2019 ț ț ș,  activitatea  de  solu ionare  a  peti iilor  s-a  desfă urat
țcorespunzător, în condi ii de bună colaborare ț șcu unită ile admistrativ teritoriale subordonate i

cu toate structurile specializate ale ș DGRFP  Ploie ti.

ț țAnexăm prezentei  situa ia  statistică   privind  stadiul  de  rezolvare  a  peti iilor  pentru
aemestrul I al anului 2019.

Prezentul raport s-a întocmit conform prevederilor art.14 din O.G.nr.27/2002, aprobată
ș șprin Legea nr.233/2002 cu modificările  i  completările  ulterioare i  va  fi  publicat  pe site-ul

șDGRFP Ploie ti.

   

 


