Scurtă descriere
Data: 13/10/2017

Titlu proiect: „Creșterea performanței activității vamale pentru
facilitarea comerțului legitim” – cod SIPOCA 48
Beneficiar: Agenția Națională de Administrare Fiscală din România
Scop: Consolidarea capacității A.N.A.F. în ceea ce privește optimizarea serviciilor publice
electronice oferite operatorilor economici și colaborarea cu autoritățile vamale din statele membre
ale Uniunii Europene.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea și implementarea unui instrument securizat de acces direct la sistemele europene
de informații în domeniul vamal atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru personalul vamal;
2. Realizarea schimbului electronic de informații pentru simplificarea formalităților vamale de
import și export derulate de mediul de afaceri;
3. Alinierea sistemelor de import și export la cerințele de date comunitare pentru aplicarea unitară
a cerințelor Codului vamal al Uniunii;
4. Implementarea semnăturii electronice pentru operațiunile vamale de import-export;
5. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul A.N.A.F. în domeniul
managementului identității utilizatorilor, schimbului electronic de informații și semnăturii
electronice în vederea administrării și utilizării sistemelor electronice dezvoltate în cadrul
proiectului.
Rezultate așteptate:
1. Acces direct și securizat al operatorilor economici și personalului vamal la sistemele europene de
informaţii, printr-o interfață unică și printr-un proces de autentificare unică (single sign-on);
2. Formalități vamale simplificate prin utilizarea schimbului electronic de informații cu operatori
economici care derulează operațiuni vamale de import și export (system-to-system);
3. Mediu de lucru „paperless” creat pentru operațiunile de import și export prin alinierea
sistemelor de procesare a declarațiilor vamale electronice de import și export la cerințele de date
comunitare și de autentificare electronică;
4. Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătățite ale personalului din cadrul aparatului central al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor, Direcția Generală de Tehnologia
Informației - Direcția Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală, precum și din cadrul
direcțiilor regionale vamale și birourilor vamale, prin derularea sesiunilor de instruire privind
administrarea și utilizarea sistemelor electronice dezvoltate în cadrul proiectului;
5. Capacitate administrativă consolidată în domeniul vamal prin transfer de know-how, bune
practici și schimb de experiență cu o administrație vamală a unui stat membru privind
managementul identității utilizatorilor, implementarea semnăturii electronice pentru operațiunile
vamale de import-export și mecanisme de schimb de informații de tip system-to-system adresate
marilor operatori economici.
Data de începere: 26 septembrie 2017
Perioada de implementare: 30 luni
Valoare totală: 17.999.785,34 lei, din care:
- valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 12.597.407,54 lei;
- cofinanțare eligibilă a Beneficiarului: 2.402.387,80 lei;
- valoare ne-eligibilă, inclusiv TVA aferent: 2.999.990,00 lei.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

