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PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL 
 

FINANCIAR - FISCAL 

 

 

 
DOMENIUL I 

INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE 

 

Obiective Direcţii de 

acţiune  

Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

1. Creşterea 

gradului de 

informare a 

publicului cu 

privire la 

consecinţele 

actelor de 

corupţie 

 

1.1 Promovarea 

dialogului cu 

societatea civilă 

prin intensificarea 

implicării ei în 

proiecte şi 

programe de 

conştientizare a 

riscurilor  asociate  

faptelor de 

corupţie; 

Dezvoltarea de parteneriate 

cu reprezentanţii mediului 

de afaceri   în vederea 

promovării iniţiativelor 

anti-corupţie;  

 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală; 

 

Număr parteneriate; 

Număr întâlniri/mese 

rotunde; 

 1.2. Îmbunătăţirea 

fluxului de 

informaţii către 

mass-media şi 

public, privind 

activităţile de 

prevenire şi 

combatere a 

corupţiei; 

 

Mediatizarea cazurilor de 

conduită necorespunzătoare 

şi de încălcare a 

îndatoririlor de serviciu de 

către personalul vamal, 

precum şi a măsurilor 

dispuse de Autoritatea 

Naţională a Vămilor; 

Permanent 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

 

Număr comunicate de 

presă publicate pe site-

ul ANAF şi ANV; 

 

 1.3. Continuarea 

campaniilor de 

Afişarea la birourile 

vamale a unor avertizări 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Ministerul 

Economiei şi 

Număr birouri vamale 

care au afişat 
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informare a 

publicului cu 

privire la 

drepturile şi 

obligaţiile ce îi 

revin în relaţia cu 

autorităţile şi 

instituţiile publice, 

în vederea 

stimulării unei 

atitudini civice 

anticorupţie; 

adresate publicului privind 

interzicerea oferirii de bani 

sau bunuri funcţionarilor 

vamali şi afişarea 

numărului de telefon al 

liniei gratuite la care pot fi 

semnalate faptele de 

corupţie; 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

 

 

 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

 

 

avertizări; 

 

Număr sesizări primite;   

 

Număr sesizări 

confirmate;  

 

 

 

 

  Promovarea liniei 

telefonice cu apel gratuit la 

care pot fi efectuate 

sesizări; 

 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

Comunicate pe site-ul 

ANAF, ANV şi în 

presă; 

  Campanii de informare a 

cetăţenilor cu privire la 

drepturile şi obligaţiile ce 

le revin în relaţia cu 

autorităţile;  

 

 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor şi Garda 

Financiară) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor şi Garda 

Financiară); 

Număr campanii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Creşterea 2.1. Organizarea Program de formare şi Anual Resurse Ministerul Număr campanii 
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gradului de 

responsabilizare  

a personalului 

propriu asupra 

riscurilor 

asociate corupţiei 

 

de campanii de 

informare şi 

sensibilizare a 

personalului 

propriu cu privire 

la efectele 

corupţiei; 

 

perfecţionare a pregătirii 

personalului de conducere 

şi/sau de execuţie de la 

nivelul instituţiilor 

implicate, în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

corupţiei; 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor şi Garda 

Financiară) 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor şi Garda 

Financiară); 

/programe de 

informare; 

 

Tematică program 

formare şi 

perfecţionare elaborată; 

 

Număr personal de 

conducere şi execuţie  

instruit; 

 2.2. Adaptarea 

programelor de 

formare 

profesională a 

personalului în 

funcţie de 

vulnerabilitatea la 

faptele de corupţie 

specifice fiecărui 

domeniu şi 

completarea 

modulelor de 

formare în mod 

corespunzător; 

Dezvoltarea tematicilor 

specifice anticorupţie 

dezbătute în centrele de 

formare şi perfecţionare; 

Anual 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală; 

Număr de tematici 

introduse; 

 

  Organizare sesiuni de 

instruire având ca temă: 

„Etică şi deontologie în 

sistemul vamal”; 

Decembrie 2008 Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

 

Număr sesiuni de 

instruire; 

Număr participanţi; 
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DOMENIUL II 

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

Obiective Direcţii de 

acţiune  

Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

3. Eliminarea 

barierelor 

administrative 

 

3.1.Elaborarea şi 

introducerea de 

instrumente şi 

standarde  pentru 

îmbunătăţirea   

activităţii 

autorităţilor 

publice;  

 

Introducerea şi 

diseminarea 

instrumentelor: 

- Cadrul Comun de Auto-

evaluare al modului de 

funcţionare a instituţiilor 

publice- CAF 

(managementul calităţii);  

- manual de proceduri 

interne privind gestionarea 

riscurilor (managementul 

riscului); 

Iunie 2010 Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală; 

Număr de instrumente 

implementate; 

Număr de manuale 

implementate; 

Număr de proceduri noi 

incluse în manuale; 

Număr structuri care 

implementează 

instrumentele  

Număr de ateliere de 

lucru desfăşurate; 

Număr de participanţi; 

Număr de cursuri de 

formare desfăşurate; 

 3.2. Revizuirea 

procedurilor 

interne în vederea 

eliminării  

procedurilor 

redundante; 

 

Armonizarea normelor şi 

instrucţiunilor interne cu 

prevederile Codului vamal 

şi cu Regulamentul de 

aplicare al acestuia; 

Decembrie 2008 Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

Număr norme 

armonizate/modificate; 
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4. Utilizarea 

tehnologiilor 

informatice în 

cadrul serviciilor 

publice 

 

4.1. Imbunătăţirea 

accesului 

publicului la 

informaţii prin 

oferirea acestora 

în sistem 

electronic; 

 

Actualizarea informaţiilor 

de interes general oferite 

în format electronic; 

 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

Site-uri actualizate; 

 

 4.2. Utilizarea 

noilor tehnologii 

ale informaţiei în 

vederea creşterii 

transparenţei şi 

celerităţii la 

nivelul serviciilor 

publice; 

 

Consolidarea serviciilor şi 

facilităţilor puse la 

dispoziţia agenţilor 

economici, care derulează 

operaţiuni de vămuire a 

mărfurilor, prin 

intermediul sistemului de 

procesare automată a 

declaraţiilor vamale de 

punere în liberă circulaţie; 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

Sistem de procesare 

automată a declaraţiilor 

vamale de punere în 

liberă circulaţie 

funcţional; 

 4.3. Creşterea 

numărului de 

servicii publice 

disponibile în 

sistem electronic; 

 

 

Extinderea prezentării în 

format electronic a 

formularelor şi 

procedurilor în vederea 

completării şi transmiterii 

acestora on-line; 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală  

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală  

Număr de formulare 

postate on-line; 

Număr persoane care au 

accesat servicii on-line; 
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DOMENIUL III 

ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPŢIEI 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri  Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de 

evaluare  

5. Sprijinirea 

administraţiei 

publice în 

vederea 

evaluării 

dimensiunii 

fenomenului de 

corupţie 

 

5.1. Realizarea de 

studii, analize de 

către organisme cu 

experienţă în 

domeniu pentru 

identificarea cauzelor, 

factorilor şi riscurilor 

asociate corupţiei la 

nivelul administraţiei 

publice; 

Elaborare studiu/analiză pentru 

evaluarea corupţiei în sistemul 

financiar-fiscal la nivelul Autorităţii 

Naţionale a Vămilor şi la nivelul Gărzii 

Financiare; 

 

 

 

Noiembrie 2009 

 

Resurse Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Resurse 

extrabugetare  

(Plan operaţional) 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administratre 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor, 

Garda 

Financiară);  

Număr studii, 

analize şi auditări 

independente 

realizate; 

Rapoarte privind 

concluziile studiilor 

şi auditărilor; 

 

 

 

6. Adaptarea 

cadrului 

legislativ şi a 

politicilor 

publice 

conform 

recomandărilor 

studiilor, 

analizelor şi 

auditurilor 

independente 

6.1 Diseminarea 

concluziilor şi 

recomandărilor 

studiilor, analizelor şi 

auditărilor 

independente, pentru 

fiecare domeniu 

vizat; 

 

Organizare de mese rotunde/seminarii 

la nivelul Autorităţii Naţionale a 

Vămilor, Gărzii Financiare precum şi a  

instituţiilor subordonate  în vederea 

diseminării rezultatelor/recomandărilor 

formulate;  

Februarie 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia Naţională 

de Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor 

Garda Financiară) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor 

Garda 

Financiară); 

Număr campanii, 

întâlniri, seminarii, 

mese rotunde 

organizate; 

 6.2. Adaptarea 

politicilor publice, 

conform 

recomandărilor 

studiilor, analizelor şi 

auditurilor 

independente. 

Elaborarea strategiilor   sectoriale  în 

sistemul financiar-fiscal pe baza 

recomandărilor formulate; 

 

Mai 2010 

 

 

 

 

Resurse Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia Naţională 

de Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

Număr politici 

publice, strategii 

adaptate; 
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Naţională a 

Vămilor 

Garda Financiară) 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor  

Garda 

Financiară); 
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DOMENIUL IV 

TRANSPARENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ 

 

Obiective Direcţii de 

acţiune  

Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

7. Creşterea 

transparenţei   în 

sistemul de 

management al 

resurselor umane 

 

7.1. Creşterea 

transparenţei 

privind condiţiile 

de recrutare şi 

selecţie a 

personalului din 

sursă externă  

 

Extinderea modalităţilor 

de informare cu privire la 

posturile vacante, 

organizarea concursurilor, 

condiţiile de recrutare şi 

selecţie a personalului, la 

nivelul ministerului şi 

structurilor subordonate; 

 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală; 

Posturi vacante 

publicate/ 

postate; 

Număr de apariţii în 

mass-media;  

Numă  Număr  apariţii în presa 

scrisă centrală şi locală; 

 7.2. Creşterea 

transparenţei în 

procesul de 

promovare  a 

personalului;   

   

Publicarea pe site-ul 

Ministerului Economiei  

şi Finanţelor, Agenţia 

Naţională pentru 

Administrare Fiscală şi a 

structurilor subordonate, 

la avizierul instituţiei şi la 

direcţia de resurse umane 

a situaţiei posturilor 

vacante,  condiţiilor 

generale şi specifice 

utilizate în vederea 

promovării personalului 

precum şi a rezultatelor 

concursurilor; 

 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală; 

Număr postări pe site; 

 

Condiţii generale şi 

specifice afişate; 

 

Posturi vacante afişate; 

 

 

 7.3. Îmbunătăţirea 

sistemelor de 

carieră în 

sectoarele 

vulnerabile la 

corupţie 

Aprobarea Statutului 

Comisarului din Garda 

Financiară; 

Iunie 2008 Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Statut aprobat; 
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Administrare 

Fiscală (Garda 

Financiară) 

Fiscală (Garda 

Financiară); 

  Mobilitatea personalului 

vamal, în interesul 

autorităţii;  

 

Decembrie 2008 Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

Procent din totalul 

personalului supus 

mobilităţii profesionale 

 

Raportare semestrială 

8. Gestionarea 

corectă a  

fondurilor 

publice  

 

8.1. Reducerea 

gradului de 

vulnerabilitate la 

corupţie prin 

îmbunătăţirea  

procesului de 

achiziţie publică; 

Îmbunătăţirea 

procedurilor de achiziţii 

publice prin introducerea 

în caietul de sarcini şi a 

criteriului: “oferta cea mai 

avantajoasă din punct de 

vedere tehnic”;  

Martie 2009 Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală ; 

Număr acte  

administrative adoptate 

(ordin de ministru, 

dispoziţii etc); 

  Afişarea pe site-ul 

ministerului, pe site-urile 

instituţiilor subordonate 

precum şi la avizierul 

instituţiilor a: 

- Programul Anual al 

Investiţiilor; 

- Programul Anual al 

Achiziţiilor Publice; 

- achiziţiile ce depăşesc 

valoarea de 10.000 Euro 

anual; 

Anual 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală;  

Număr documente 

publicate  (Programe 

anuale de investiţii, 

achiziţii, anunţuri, 

rapoarte etc); 
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- anunţuri de intenţie, 

anunţuri de participare; 

- Raportului Anual 

privind atribuirea 

contractelor de achiziţii 

publice;  
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DOMENIUL V 

PREVENIRE ŞI COMBATERE PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE  

 

Obiective Direcţii de 

acţiune  

Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

9. Susţinerea 

campaniilor de 

prevenire a 

fenomenului 

corupţiei. 

 

 

9.1. Îmbunătăţirea 

procesului de 

comunicare cu 

publicul; 

 

Punerea la dispoziţia 

publicului, în mod gratuit, 

a formularului de plângere 

instituit prin Codul de 

conduită al funcţionarului 

public din cadrul 

autorităţii vamale; 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

 

Număr de 

plângeri/reclamaţii 

înregistrate şi rezolvate;  

 

  Afişarea la birourile 

vamale a unor informări 

referitoare la condiţiile 

legale privind 

introducerea şi scoaterea 

din ţară a bunurilor de 

către persoanele fizice; 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

Număr birouri vamale 

care au afişat informări; 

 

 

 

 

 

 

 

10. Combaterea 

fenomenului 

corupţiei prin 

întărirea 

colaborării intra 

şi inter-

instituţionale şi 

prin 

10.1.Îmbunătăţirea 

colaborării inter şi 

intra-instituţionale; 

 

Îmbunătăţirea colaborării 

cu alte instituţii ale 

statului cu atribuţii în 

lupta împotriva corupţiei; 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea  

Număr de protocoale 

încheiate; 

Număr de acţiuni 

organizate în comun;  
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monitorizarea 

aplicării 

prevederilor 

legale. 

 

Naţională a 

Vămilor, Garda 

Financiară); 

 10.2. 

Monitorizarea 

aplicării 

prevederilor legale 

în vederea 

reducerii 

vulnerabilităţii la 

corupţie. 

Executarea unui audit 

anual în vederea evaluării 

gradului de  

vulnerabilitate la corupţie, 

la nivelul structurilor 

subordonate; 

Anual 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală; 

 

Număr de controale 

efectuate;  

Număr recomandări; 

Număr instituţii 

auditate;  

  Efectuarea de controale 

inopinate pentru a se 

verifica dacă personalul 

vamal respectă şi aplică 

normele de conduită 

profesională în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

 

Număr de controale 

efectuate; 

Număr recomandări; 

Număr instituţii 

auditate; 

  Consolidarea capacităţii 

de investigare de Control 

Intern; 

 

Decembrie 2008 Resurse 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor 

Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor) 

Ministerul 

Economiei şi 

Finanţelor: 

-Agenţia 

Naţională de 

Administrare 

Fiscală 

(Autoritatea 

Naţională a 

Vămilor); 

Aprobarea planului de 

activitate de 

vicepreşedintele ANAF; 

 


