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Referat de aprobare  

a proiectului de ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3607/2016 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii 

 

Una dintre aplicatiile informatice ce trebuie dezvoltată in vederea 

optimizarii activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o reprezinta 

Nivelul Operativ al Executarii Silite (NOES), aplicaţie care redă în mod operativ, 

stadiul măsurilor de executare silită întreprinse de către organele fiscale centrale 

din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru recuperarea: 

- creanţelor bugetare individualizate in titluri executorii transmise spre recuperare 

organelor fiscale centrale  de către alte instituţii sau autorităţi publice  

- creanţelor fiscale  stabilite în sarcina debitorilor solidari cu debitorul principal; 

- creanţelor fiscale instituite în evidenţele fiscale prin întocmirea actelor de 

executare care vizează sechestrarea, evaluarea şi valorificarea bunurilor. 

  Principalul obiectiv pentru care a fost creată o astfel de aplicaţie a fost 

acela de a facilita reacţia rapidă a administraţiei fiscale în faţa acumulării de 

arierate prin optimizarea activităţii de colectare ca urmare a standardizării şi  

automatizării fluxurilor informaţionale aferente executării silite. În plan secundar, 

această aplicaţie informatică are rol în gestionarea integrată a 

creanţelor/informaţiilor despre creanţe care nu pot fi înregistrate  în aplicaţiile 

informatice Sistemul de administrare a creanţelor fiscale (SACF) şi Gestiunea 

obligaţiilor din taxe, impozite, contribuţii şi amenzi (GOTICA). 

 Astfel, în vederea implementării fluxului de informații în ceea ce privește 

realizarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate a fost necesară 

deschiderea unui cont prin intermediul căruia se înregistrează operațiunile care 

vizează încasarea prețului bunurilor valorificate, precum și a taxei de participare la 

licitație.  

 Acest cont a fost deschis pe seama organelor de executare silită – titularul de 

cont, respectiv Direcția Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili/administrațiile județene ale finanțelor publice/serviciile fiscale 

municipale/serviciile fiscale orășenești/administrațiile fiscale publice ale 

sectoarelor Municipiului București, însă pentru atribuirea unei plăți unei anume 

proceduri de valorificare este necesară utilizarea numărului de evidență a plății. 

 În funcție de numărul de evidență a plății înscris în documentul de plată, 

organul de executare identifică cărei proceduri de valorificare inițiate îi 

corespunde suma plătită de către ofertant astfel că, în aplicația informatică este 

importată informația despre plată în subsistemul aferent desfășurării procedurii de 
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valorificare și atribuită bunului pentru vânzarea căruia se desfășoară această 

procedură. 

 În acest mod, urmează a fi implementat fluxul informatic între aplicația 

informatică NOES și TREZOR astfel încât să fie realizat schimbul de informații între 

organele de executare competente în valorificarea bunurilor, prin intermediul 

operațiunilor de distribuire/transfer derulate în relația cu unitățile Trezoreriei 

Statului, ceea ce conduce la optimizarea activității de executare a bunurilor 

sechestrate.   

Având în vedere cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de ordin 

pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 3607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a                       

numărului de evidenţă a plăţii. 

 

                             

 

              

 

 

           

 

 

 

 


