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ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR 
 

În vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirus  (COVID-19), Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Brăila informează că va relaţiona electronic cu contribuabilii prin intermediul  

FORMULARULUI DE CONTACT, de pe site-ul www.anaf.ro,  ca punct unic de comunicare prin e-mail 

între contribuabili şi organul fiscal. 

Pe pagina de internet a instituţiei  există  textul  “Formular de contact”, prin intermediul căruia 

contribuabilii pot solicita asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal, informaţii generale de 

interes public sau pot transmite cereri, sesizări, propuneri . 

Acest hiperlink - https://www.anaf.ro/asistpublic/ va direcţiona contribuabilii către “Formularul de 

contact”. 

Pentru a evita deplasarea la sediul instituţiei puteţi utiliza şi alte servicii electronice şi telefonice 

oferite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Brăila, de terţe părţi, respectiv: 

 

ANAF: 
 
 -  SPAŢIUL PRIVAT  VIRTUAL (SPV) -   disponibil pe site-ul: www.anaf.ro, 

-  Call-center  la numărul de telefon -  031.403.91.60 

 

            AJFP Brăila: 

             - Secretariat: 0239.619834  sau 0239.629535  

             - Activitatea de executare silită persoane fizice - 0239.613006 

             - Activitatea de registru contribuabili persoane fizice - 0239.615122 

             - Activitatea de evidenţă plătitori persoane fizice - 0239.614173   

             - Activitatea de asistenţă pentru contribuabili -  02396.29710 

 

 

Plățile pot fi efectuate prin: 

 - internet banking 
 - www.ghiseul.ro 

 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Agenţia Naţională de  
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În ceea ce priveşte activitatea de trezorerie,  pentru accesarea electronică  a codurilor IBAN 

aferente conturilor de venituri bugetare care se utilizează de către persoanele fizice şi juridice se vor 

parcurge următorii paşi: 

1. se accesează www.mfinante.ro; 

2. se accesează Portalul ANAF; 

3. se accesează Asistenţă contribuabili; 

4. se accesează Conturile IBAN ale Trezoreriei Statului. 

 
Informaţii despre conturile IBAN se pot solicita  electronic de pe următoarele adrese de email: 

  
- viorica.lipan.br@anaf.ro - pentru contribuabilii arondaţi trezoreriei municipiului Brăila 
 
- daniela.melter.br@anaf.ro - pentru contribuabilii arondaţi trezoreriei oraş Ianca 
 
- lenuta.moldoveanu.br@anaf.ro -  pentru contribuabilii arondaţi trezoreriei oraş Însurăţei 
 
- claudia.topala.br@anaf.ro -  pentru contribuabilii arondaţi trezoreriei oraş Făurei 
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