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BULETIN INFORMATIV 

(art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare) 

 

 

I. Actele normative care reglementeazã organizarea şi funcţionarea 

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara 

 

Hotãrârea Guvernului nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 

30 iulie 2013. 

Actul normativ poate fi vizualizat la următoarele link-uri: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_520_2013.pdf; 

http://dgrfptm.ro/despre-noi/legislatie-constituire/73-legislatie-constituire 

 

II. Structura Organizatoricã a Direcției Generale Regionale a Finanțelor 

Publice Timișoara: 

 

Ordinul 3612/2016 al preşedintelui ANAF privind modificarea structurilor 

organizatorice ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, 

Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj- Napoca, Brașov și București. - publicat în data de 

19.12.2016 

Actul normativ poate fi vizualizat la următoarele link-uri: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Prezentare_R/ordin3612_19122016.pdf 

http://dgrfptm.ro/despre-noi/72-prezentare 

 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara are în subordine 

următoarele structuri fără personalitate juridică: 

- Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii 

Timișoara; 

- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș; 

- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad; 

- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara; 

- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin. 

 

Aparatul propriu al Direcției generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara are în 

componență: 

- Direcția Regională Vamală Timișoara; 

- Direcția Servicii Interne; 

- Direcția Colectare; 

- Direcția Inspecție Fiscală; 

- Direcția Trezorerie; 

- Servicii/birouri/compartimente independente. 

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_520_2013.pdf
http://dgrfptm.ro/despre-noi/legislatie-constituire/73-legislatie-constituire
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Prezentare_R/ordin3612_19122016.pdf
http://dgrfptm.ro/despre-noi/72-prezentare
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Atribuțiile structurilor  

 

Atribuţiile direcțiilor, serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Direcției 

Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara se stabilesc prin Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare al instituţiei. 

 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi vizualizat la următorul link: 

 http://dgrfptm.ro/despre-noi/legislatie-constituire/195-rof 

 

Programul de funcționare: 

Luni  Joi:  08.00 - 16.30 

           Vineri:  08.00-14.00 

 

 

III. Conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, 

coordonatele de contact și audiențele 

 

1. Conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara 

– poate fi vizualizată la următoarele link-uri:  

http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/139-directia-generala-regionala-a-finantelor-

publice-timisoara 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj

9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQ

Lsh0VAX-wvhk!/ 

 

 

Director general: Mircea SIMERIA 

Tel.: 0256.292.735 

Fax: 0256.499.332 

Program audiențe: miercuri 10:00 - 12:00 

Director executiv-Colectare: Ioan Ladislau ELEK 

Tel.: 0256.241.544 

Fax: 0256.498.145 

Program audiențe: miercuri 10:00 - 12:00 

Director executiv-Inspecție Fiscala: Ioan DRAGOMIR 

Tel: 0256.243.947 

Fax: 0256.243.948 

Program audiențe: luni 12:00 - 14:00 

Director executiv-Servicii Interne: Mihai PĂUN 

Tel.: 0256.498.021 

Fax: 0256.498.022 

Program audiențe: miercuri 10:00 - 12:00 

http://dgrfptm.ro/despre-noi/legislatie-constituire/195-rof
http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/139-directia-generala-regionala-a-finantelor-publice-timisoara
http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/139-directia-generala-regionala-a-finantelor-publice-timisoara
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
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Director executiv-Trezorerie: Diana DANCEA 

Tel.: 0256.292.735 

Fax: 0256.499.332 

Program audiențe: joi 10:00 - 12:00 

Director executiv–Direcția Regională Vamală: Adrian JEBELEAN 

Telefon: 0256.220.154 

Fax: 0256.491.190 

Program audiente: marți 10:00-12:00 

  

Funcționarul public responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public: 

Urcan Gabriela, Compartimentul Comunicare, Relații Publice şi Mass Media. 

Program de lucru al Punctului de informare şi documentare: miercuri, între orele 

12:00-14:00. 

 

Coordonatele de contact ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 

Timișoara: 

Municipiul Timişoara, Strada Gheorghe Lazăr, Nr. 9B, Cod poştal: 300081 

Telefon (centrala): 0256.499.334; 0256.499.335 

Fax: 0256.499.332 

Web: www.dgrfptm.ro 

 

Contacte privind relațiile cu mass-media: 

Telefon (centrala): 0256.499.334; 0256.499.335 

Fax: 0256.499.332 

E-mail: Presa.Timisoara@anaf.ro 

 

Contacte privind accesul la informații de interes public (adresate conducerii 

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, formulate conform Legii 

nr. 544/2001): 

Telefon (centrala): 0256.499.334; 0256.499.335 

Fax: 0256.499.332 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

 

Contacte privind petițiile, sesizările (adresate conducerii Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, formulate conform O.G. nr. 27/2002) și 

audiențele: 

Program de lucru al activității de relații cu publicul privind petițiile, sesizările și 

audiențele: conform programului de lucru al instituției. 

Telefon (centrala): 0256.499.334; 0256.499.335 

Fax: 0256.499.332 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Programul de audiențe este prezentat în secțiunea Conducerea Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. 

http://www.dgrfptm.ro/
mailto:Presa.Timisoara@anaf.ro
https://www.anaf.ro/asistpublic/
https://www.anaf.ro/asistpublic/
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2. Conducerea Administrației pentru Contribuabili Mijlocii constituită la 

nivelul Regiunii Timișoara – poate fi vizualizată la următoarele link-iri: 

http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/279-acm-dgrfp-timisoara 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj

9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQ

Lsh0VAX-wvhk!/ 

 

Şef administraţie: Sorin CIRŢI 

Tel.: 0256.204800, int. 301 

Program audiențe: miercuri 09:00-11:00 

Şef administraţie adj. colectare: Cătălin DALEA 

Tel.: 0256.204800, int. 304 

Program audiențe: joi 09:00-11:00 

Şef administraţie adj. inspecţie fiscală: Matei IANA 

Tel.: 0256.204800, int. 303 

Program audiențe: marți 10:00-12:00 

 

Funcționarul public responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public: 

Urcan Gabriela, expert superior, Compartimentul Comunicare, Relații Publice şi 

Mass Media. 

Program de lucru al Punctului de informare şi documentare: miercuri, între orele 

12:00-14:00. 

 

Coordonatele de contact ale Administrației pentru Contribuabili Mijlocii 

constituită la nivelul Regiunii Timișoara: 

Municipiul Timişoara, Strada Gheorghe Lazăr, Nr. 9B, Cod poştal: 300081 

Telefon centrala/secretariat: 0256.204800 

Fax: 0256.201922 

E-mail: RelatiiMJ.Publice.TM@mfinante.ro 

 

Contacte privind relațiile cu mass-media: 

Telefon (centrala): 0256.499.334; 0256.499.335 

Fax: 0256.499.332 

E-mail: Presa.Timisoara@anaf.ro 

 

Contacte privind accesul la informații de interes public (adresate conducerii 

conducerii Administrației pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii 

Timișoara, formulate conform Legii nr. 544/2001): 

Telefon (centrala): 0256.499.334; 0256.499.335 

Fax: 0256.499.332 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
mailto:RelatiiMJ.Publice.TM@mfinante.ro
mailto:Presa.Timisoara@anaf.ro
https://www.anaf.ro/asistpublic/
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Contacte privind petițiile, sesizările (adresate conducerii Administrației pentru 

Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara, formulate conform O.G. 

nr. 27/2002) și audiențele: 

Program de lucru al activității de relații cu publicul privind petițiile, sesizările și 

audiențele: conform programului de lucru al instituției. 

Telefon (centrala): 0256.499.334; 0256.499.335 

Fax: 0256.499.332 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Programul de audiențe este prezentat în secțiunea Conducerea Administrației pentru 

Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara.  

 

 

3. Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș – poate fi 

vizualizată la următoarele link-uri:  

http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/87-ajfp-timis 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj

9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQ

Lsh0VAX-wvhk!/ 

 

Şef administraţie: Mircea CĂLIN 

Tel.: 0256.290500, int.703 

Program audiențe: miercuri 14:00-15:00 

Şef administraţie adj. colectare persoane juridice: Cătalina TRAILOVICI 

Tel.: 0256.290500, int.703 

Program audiențe: miercuri 11:00-12:00 

Şef administraţie adj. colectare persoane fizice: Olimpia DRAGOMIR 

Tel.: 0256.290500, int. 779 

Fax: 0256.499220 

Program audiențe: marti 10:00 - 12:00 

Şef administraţie adj. inspecţie fiscală: Vasile HURDUZEU 

Tel.: 0256.290500 int.701, tel. direct: 243947 

Program audiențe: marți 14:00-16:00 

 

Funcționarul public responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public: 

Nicolicin Dușan Nicolae, șef birou, Biroul Comunicare și Servicii Interne. 

Program de lucru al Punctului de informare şi documentare: miercuri, între orele 

12:00-14:00. 
 

Coordonatele de contact ale Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Timiș: 

Municipiul Timişoara, Strada Gheorghe Lazăr, Nr. 9B, Cod poştal: 300081 

Telefon (centrala): 0256.290.500; 

Fax: 0256.499.220 

https://www.anaf.ro/asistpublic/
http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/87-ajfp-timis
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
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Contacte privind relațiile cu mass-media: 

Telefon (centrala): 0256.290.500; 

Fax: 0256.499.220 

E-mail: Presa.TM@anaf.ro 

 

Contacte privind accesul la informații de interes public (adresate conducerii 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș, formulate conform Legii nr. 

544/2001): 

Telefon (centrala): 0256.290.500; 

Fax: 0256.499.220 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

 

Contacte privind petițiile, sesizările (adresate conducerii Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Timiș, formulate conform O.G. nr. 27/2002) și audiențele: 

Program de lucru al activității de relații cu publicul privind petițiile, sesizările și 

audiențele: conform programului de lucru al instituției. 

Telefon (centrala): 0256.290.500; 

Fax: 0256.499.220 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Programul de audiențe este prezentat în secțiunea Conducerea Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Timiș. 

 

 

4. Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad – poate fi 

vizualizată la următoarele link-uri:  

http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/103-ajfp-arad 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj

9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQ

Lsh0VAX-wvhk!/ 

 

Şef administraţie: Marius DRĂGĂNESCU 

Tel.: 0257.202.703 

Program audiențe: marţi 10:00-12:00 

Şef administraţie adj. colectare persoane juridice: Petru HAŞ 

Tel.: 0257.202.705 

Program audiențe: marţi 10:00-12:00 

Şef administraţie adj. colectare persoane fizice: Doina SFERDIAN 

Tel.: 0257.202.716 

Program audiențe: miercuri: 10:00-12:00 

Şef administraţie adj. inspecţie fiscală: Eugen DELIMAN 

Tel.:0257.240.114 

Program audiențe: marţi 12:00-14:00 

mailto:Presa.TM@anaf.ro
https://www.anaf.ro/asistpublic/
https://www.anaf.ro/asistpublic/
http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/103-ajfp-arad
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
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Trezorier şef: Doina MARŞIEU 

Tel.: 0257.202.713 

Program audiențe: luni 10:00-12:00 

 

Funcționarul public responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public: 

Arusti Călin, Biroul Comunicare și Servicii Interne. 

Program de lucru al Punctului de informare şi documentare: miercuri, între orele 

12:00-14:00. 
 

Coordonatele de contact ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad: 

Municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 77 - 79, jud. Arad 

Telefon (centrala): 0257.202.700 

Fax: 0257.280.855 
 

Contacte privind relațiile cu mass-media: 

Telefon (centrala): 0257/202700 

Fax: 0257/280855 

E-mail: Presa.AR@anaf.ro 

 

Contacte privind accesul la informații de interes public (adresate conducerii 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad , formulate conform Legii nr. 

544/2001): 

Telefon (centrala): 0257/202700 

Fax: 0257/280855 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

 

Contacte privind petițiile, sesizările (adresate conducerii Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Arad, formulate conform O.G. nr. 27/2002) și audiențele: 

Program de lucru al activității de relații cu publicul privind petițiile, sesizările și 

audiențele: conform programului de lucru al instituției. 

Telefon (centrala): 0257/202700 

Fax: 0257/280855 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Programul de audiențe este prezentat în secțiunea Conducerea Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Arad. 

 

 

5. Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara – 

poate fi vizualizată la următoarele link-uri: 

http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/109-ajfp-hunedoara 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj

9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQ

Lsh0VAX-wvhk!/ 

 

mailto:Presa.AR@anaf.ro
https://www.anaf.ro/asistpublic/
https://www.anaf.ro/asistpublic/
http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/109-ajfp-hunedoara
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
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Şef administraţie:  Florian ŞERBAN 

Tel.: 0254.216.141 

Program audiențe: miercuri 10:00-12:00 

Şef administraţie adj. colectare: Daniela MĂRGINEAN 

Tel.: 0254.215.944 

Program audiențe: marţi 10:00-12:00 

Şef administraţie adj. inspecţie fiscală: Diana ŞERBĂNOIU 

Tel.: 0254.219.544  

Program audiențe: luni 10:00-12:00 

Trezorier şef: Carmen-Emilia DARAMUS 

Tel.: 0254.218.216 

Program audiențe: vineri 10:00-12:00 

 

Funcționarul public responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public: 

Igreț Mircea Tiberiu, Biroul Comunicare și Servicii Interne. 

Program de lucru al Punctului de informare şi documentare: miercuri, între orele 

12:00-14:00. 
 

Coordonatele de contact ale Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Hunedoara: 

Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Hunedoara 

Tel.: 0254.216.141, 0254.219.560, 0254.219.544, 0254.215.944 

Fax: 0254.232.797 

  

Contacte privind relațiile cu mass-media: 

Telefon 0254/216141 

Fax: 0254/232797 

E-mail: Presa.HD@anaf.ro 

 

Contacte privind accesul la informații de interes public (adresate conducerii 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, formulate conform Legii nr. 

544/2001): 

Telefon: 0254/216141 

Fax: 0254/232797 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

 

Contacte privind petițiile, sesizările (adresate conducerii Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Hunedoara, formulate conform O.G. nr. 27/2002) și audiențele: 

Program de lucru al activității de relații cu publicul privind petițiile, sesizările și 

audiențele: conform programului de lucru al instituției. 

Telefon : 0254/216141 

Fax: 0254/232797 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

mailto:Presa.HD@anaf.ro
https://www.anaf.ro/asistpublic/
https://www.anaf.ro/asistpublic/
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Programul de audiențe este prezentat în secțiunea Conducerea Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Hunedoara. 

 

 

6. Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin 

– poate fi vizualizată la următoarele link-uri: 

http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/108-ajfp-caras-severin 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj

9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQ

Lsh0VAX-wvhk!/ 

 

Şef administraţie: Leon BARBU 

Tel.: 0255.214.197 

Program audiențe: miercuri 12:00-14:00 

Şef administraţie adj. colectare: Gheorghina BUDA 

Tel.: 0255.210.522 

Program audiențe: joi 12:00-14:00 

Şef administraţie adj. inspecţie fiscală: Matei Ioan 

Tel.:0255.215.322  

Program audiențe: vineri 10:00-12:00 

Trezorier şef: Viorica PAPA 

Tel.: 0255.214.197  

Program audiențe: vineri 10:00-12:00 

 

 

Funcționarul public responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public: 

Cocar Zlatia, Biroul Comunicare și Servicii Interne. 

Program de lucru al Punctului de informare şi documentare: miercuri, între orele 

12:00-14:00. 
 

Coordonatele de contact ale Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Caraș-Severin: 

Municipiul Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, jud. Caraş-Severin 

Telefon (centrala): 0255.214.197 

Fax: 0255.220.103 

 

Contacte privind relațiile cu mass-media: 

Telefon (centrala):0255/210661 

Fax:0255/220103 

E-mail: Presa.CS@anaf.ro 

 

http://dgrfptm.ro/contact-audiente-orar/108-ajfp-caras-severin
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/structura/prezentare/dgrfp/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwMLExNDBydPSxMndwNDd1NDPQLsh0VAX-wvhk!/
mailto:Presa.CS@anaf.ro
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Contacte privind accesul la informații de interes public (adresate conducerii 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin, formulate conform Legii 

nr. 544/2001): 

Telefon (centrala): 0522/210661 

Fax: 0255/220103 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

 

Contacte privind petițiile, sesizările (adresate conducerii Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Caraș-Severin, formulate conform O.G. nr. 27/2002) și 

audiențele: 

Program de lucru al activității de relații cu publicul privind petițiile, sesizările și 

audiențele: conform programului de lucru al instituției. 

Telefon (centrala): 0255/210661 

Fax: 0522/220103 

Formular de contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Programul de audiențe este prezentat în secțiunea Conducerea Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin. 

 

 

IV. Sursele Financiare, Bugetul şi Bilanțul Contabil 

 

Informații referitoare la bugetul şi bilanțul contabil se regăsesc pe site-ul Direcției 

Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara la secțiunea Despre 

noi/Informații publice la următorul link : http://dgrfptm.ro/despre-noi/informatii-

publice 

 

V. Programele şi Strategiile Proprii 

Strategia ANAF pe termen mediu 2013 – 2017 – poate fi consultată la următoarele 
link-uri:  
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Strategia_ANAF_2013_201

7_V7_1.pdf  

http://dgrfptm.ro/despre-noi/strategii-si-rapoarte 

 

Strategia ANAF privind serviciile oferite contribuabililor – poate fi consultată la 
următoarele link-uri:  
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Strategia_servicii_v6.pdf 

http://dgrfptm.ro/despre-noi/strategii-si-rapoarte. 

 

VI. Lista cuprinzând documentele de interes public: 

- Formular tip solicitare; 

- Rapoarte de activitate ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 

Timișoara – Bugetul și bilanțul; 

- Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului -Situația 

bunurilor imobile intrate în proprietatea statului; 

https://www.anaf.ro/asistpublic/
https://www.anaf.ro/asistpublic/
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Strategia_ANAF_2013_2017_V7_1.pdf
http://dgrfptm.ro/despre-noi/strategii-si-rapoarte
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Strategia_servicii_v6.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Strategia_servicii_v6.pdf
http://dgrfptm.ro/despre-noi/strategii-si-rapoarte
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.infinterespublic.formularsolicitare
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.infinterespublic.rapoarteanaf
http://www.mfinante.ro/valorificStocuris.html?pagina=domenii
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.infinterespublic.bunuristat
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.infinterespublic.bunuristat
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- Lista achizițiilor publice de produse, servicii şi lucrări; 

- Lista informațiilor de interes public care sunt comunicate din oficiu; 

- Modalitatea de contestare; 

- Lista veniturilor nete realizate de personalul Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice Timișoara  - Protecția datelor cu caracter personal; 

- Costul colectării. 

 

SE EXCEPTEAZĂ de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la 

art. 11^1, următoarele informații – art.12 din Legea nr. 544/2001: 

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac 

parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc 

interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria 

informaţiilor clasificate, potrivit legii;  

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea 

acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, 

precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii; 

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă 

se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun 

în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma 

anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; 

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre 

părţile implicate în proces; 

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 

În conformitate cu Art. 11 alin. (2) - Secretul fiscal din Legea 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală: „în categoria informațiilor de natura celor considerate a 

fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: datele de 

identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul 

veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de 

numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau 

orice fel de informații obținute din declarații ori documente prezentate de către 

contribuabil/plătitor sau terți”. 

 

Lista informațiilor de interes public care sunt comunicate din oficiu: 

 

- actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea instituției; 

- structura organizatorică; 

- programul de funcționare a structurii de relații cu publicul; 

- datele de contact ale persoanelor din conducerea instituției și a unităților 

subordonate; 

- coordonatele de contact ale conducerii instituției și a unităților subordonate; 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.infinterespublic.listaachizitiipublice
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.infinterespublic.infinterespublicoficiu
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.infinterespublic.modalitaticontestare
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.venituripersanaf
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.venituripersanaf
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.datepers
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:ro.anaf.infpublice.costcolectare
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- coordonatele de contact privind asistența contribuabililor; 

- sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil; 

- strategia A.N.A.F. pe termen scurt şi mediu; 

- declarațiile de avere şi de interese ale funcționarilor publici din cadrul instituției; 

- informații referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante; 

- anunţuri privind achiziţiile publice organizate de către instituție; 

- programul anual al achizițiilor publice; 

- anunţuri acte administrative fiscale; 

- anunturi (invitații) de participare la licitație; 

- manuale şi ghiduri; 

- prezentarea taxelor şi impozitelor, inclusiv baremuri de impunere; 

- informaţii legate de procedurile de completare şi depunere a declarațiilor fiscale; 

- formularele-tip de declaraţii fiscale; 

- Carta drepturilor şi obligațiilor contribuabililor pe timpul desfășurării inspecției 

fiscale; 

- Codul etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instuției; 

- Codul etic al funcționarului public din administrația fiscală care îşi desfășoară 

activitatea în domeniul asistenței contribuabililor, în domeniul auditului public 

intern și inspecției fiscale precum şi alte reglementări de ordin fiscal; 

- comunicate de presă; 

- model pentru solicitarea informațiilor de interes public; 

- model reclamație administrativă; 

- raportul anual de evaluare a implementării legii nr. 544/2001. 

 

 

VII. Modalitatea de Contestare a deciziei autorității sau instituției publice în 

situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de 

acces la informațiile de interes public 

 

Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public (cu modificările și completările ulterioare) şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 (cu modificările și completările 

ulterioare). 

 

Persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informațiile de interes 

public poate adresa reclamație administrativă conducătorului instituției, în termen de 

30 de zile de la data la care a luat cunoștință. 

Formular tip  

 

În urma cercetării administrative, în situația în care reclamația administrativă se 

consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 

zile de la depunerea reclamației și va conține, atât informațiile de interes public 

solicitate, cât şi sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului public responsabil. 
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Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, 

poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază 

teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori instituției 

publice. Plângerea se adresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor 

în care autoritățile şi instituțiile publice au obligația să răspundă la solicitarea 

informațiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la 

înregistrarea solicitării (în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 

documentare şi urgența solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001). 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA 


