Comunicat de presă
Bucureşti, 28.07.2016
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început în data de 18.07.2016 implementarea proiectului denumit
"Îmbunătățirea capacității procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România-TREZOR", cod SIPOCA
29.
Proiectul va fi implementat pentru o perioadă de 36 luni de către ANAF în calitate de beneficiar, respectiv de către
Ministerul Finanțelor Publice în calitate de partener.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional "Capacitate Administrativă 2014-2020",
axa prioritară 1 "Administrație publică și sistem judiciar eficiente".
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 49.194.321,22 lei (inclusiv TVA) din care valoarea eligibilă nerambursabilă
este de 41.338.972,01 lei din Fondul Social European, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 7.855.349,21 lei.
Scopul proiectului îl reprezintă optimizarea procesului decizional prin implementarea unui sistem electronic centralizat
de plăți, dezvoltat și introdus la nivelul tuturor unităților de trezorerie ale statului și diversificarea modalităților de
efectuare a operațiunilor de încasări și plăți aflate la dispoziția clienților trezoreriei.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
 Centralizarea sistemului electronic de plăți al trezoreriei statului și reducerea perioadelor de decontare a instrumentelor
de plată utilizate în relație cu Trezoreria Statului;
 Diversificarea modalităților de realizare a operațiunilor de plăți efectuate de către clienții cu conturi deschise la
unitățile trezoreriei statului prin dezvoltarea unei platforme de internet banking;
 Diversificarea modalităților de realizare a operațiunilor de încasări prin implementarea unui sistem de plată prin
intermediul cardurilor de plată a impozitelor și taxelor;
 Obținerea de informaţii agregate în timp real cu privire la operaţiunile de încasări şi plăţi, ca suport de fundamentare în
aplicarea sistemului de politici;
 Instruirea angajaţilor de la nivelul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de
Administrare, precum şi din cadrul unităţilor teritoriale ale trezoreriei statului în utilizarea sistemelor informatice
dezvoltate în cadrul proiectului.
Rezultatele urmărite în cadrul proiectului:
 Analiza comprehensivă a măsurilor întreprinse până în prezent în domeniul centralizării informațiilor cu privire la
sistemul financiar public, precum și atingerea unui înalt nivel de similaritate cu sistemele informatice în țările UE;
 Consolidarea serviciilor publice și optimizarea procesului decizional la nivel central utilizate în țările UE;
 Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului, prin sesiunilor de instruire a angajaţilor din cadrul aparatului
central ai Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și din cadrul
unităţilor teritoriale ale trezoreriei statului, în scopul administrării și utilizării sistemului integrat și centralizat de
efectuare a operațiunilor de încasări și plăți.
 Conferinţă de lansare şi de închidere a proiectului.
Persoană de contact: Doamna Angelica GHIȚĂ, Manager de proiect, telefon: 021.319.98.89, interior 158, fax:
021.319.98.75, e-mail: angelica.ghita@mfinante.ro.
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