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RAPORT SINTETIC DE ACTIVITATE 
ANUL 2021 

 
 

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Sector 6 asigură, prin 

compartimentele sale de specialitate, colectarea impozitelor si taxelor locale , urmărirea și 

executarea silită a creanțelor bugetare, constatarea și verificarea materiei impozabile, 

impunerea tuturor contribuabililor – persoane fizice și juridice- precum și soluționarea 

contestațiilor formulate la actele de control. 

Activitatea instituției se desfășoară în vederea îndeplinirii următoarelor obiective 

generale: 

1. Creșterea conformării voluntare la declarare și plată, prin îmbunătățirea calității 

serviciilor publice, facilitarea accesului la acestea și reducerea timpilor de furnizare, în 

condițiile transformării digitale a sectorului 6. 

2. Dezvoltarea competențelor necesare exercitării funcției publice, în scopul creșterii 

încrederii cetățenilor/contribuabililor în actul administrației publice locale a sectorului 

6. 

3. Asigurarea unei colectări eficiente a creanțelor bugetare restante prin îmbunătățirea 

comunicării în relația cu contribuabilii și eficientizarea activității de recuperare a 

impozitelor, taxelor și a altor sume datorate la bugetul local. 

4. Îmbunătățirea serviciilor de asistență a contribuabililor prin optimizarea capacității 

administrativ – funcționale a D.G.I.T.L Sector 6 pe principii de eficiență, eficacitate și 

economicitate. 

 

În corelatie cu obiectivele generale, pentru anul 2021, au fost stabilite urmatoarele 

obiective specifice, activitați necesare și indicatori de performanță: 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE 

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
SECTOR 6 

NUMĂR DE TELEFON: +40 21.413.77.90 

ADRESĂ POȘTALĂ: DRUMUL TABEREI NR. 18, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: ASISTENTA@TAXELOCALE6.RO 
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Nr 
crt 

Obiectiv 
specific 

Activități 
necesare 

Rezultat 
așteptat 

Indicatori de 
rezultat și/sau de 
performanță 

Valoare 
indicatori 
2021 

1 Fiabilizarea 
sistemului de 
depunere/ 
eliberare on-line 
a documentelor 
fiscale 

Implementarea 
tuturor categoriilor 
de servicii publice 
oferite de instituie 
în platforma 
electronica utilizata 

100% Nr. categorii servicii 
publice disponibile 
on-line / nr. categorii 
de servicii publice 
prestate*100 

100% 

Cresterea ponderii 
lucrarilor 
solutionate on-line  

10% Nr. solicitari 
solutionate on-line 
/nr. total solicitari 
solutionate *100 

15% 

2 Diversificarea 
modalitatilor de 
informare si 
plata a 
impozitelor si 
taxelor 

Acordarea de 
credentiale PJ si 
PFA pentru 
ghiseul.ro prin 
intermediul 
platformei on-line 
utilizate 

125% Nr. utilizatori SNEP 
înrolati in 2021/2020 
*100 -100% 

131% 

Implementarea 
plătii făra 
autentificare prin 
ghiseul.ro pentru 
taxele de timbru si 
alte taxe fara debit 

125% Nr. tranzactii prin 
SNEP 
2021/2020*100 

128% 

Afisarea in contul 
contribuabilului de 
pe platforma online 
si respectiv din 
aplicatia de plata 
pe mobil a tuturor 
bunurilor declarate 
si a obligatiilor de 
plata aferente 
acestora 

100% Bunuri si obligatii de 
plata afisate in 
contul online/bunuri 
si obligatii de plata 
din sistemul 
informatic de 
gestiune a 
taxelor*100 

100% 

3 Reducerea 
timpilor de 
furnizare a 
informatiilor / 
serviciilor 
publice 

Prioritizarea 
solutionarii 
solicitarilor depuse 
prin mijloace 
electronice 

80% Termen de raspuns 
prin mijloace 
electronice / termen 
de raspuns 
legal*100 (pentru 
fiecare categorie de 
servicii) 

50% 



 

 

4 Dezvoltarea 
competentelor 
digitale si 
abilitaților de 
comunicare ale 
personalului  

Instruirea 
salariaților cu 
privire la  noile 
functionalitati ale 
aplicatiilor utilizate 

100% Nr. instruiri/nr. 
dezvoltari 
implementate *100 

90% 

Elaborarea unui 
ghid de 
interactiune cu 
contribuabilii în 
vederea dezvoltării 
abilitatilor de 
comunicare ale 
personalului 

Da Realizat Da/Nu Partial 
realizat. 
Au fost 
elaborate 
ghiduri 
pentru 
interactiunea 
la telefon, 
online si 
urmeaza cel 
pentru 
ghiseu. 

5 Optimizarea 
comunicarii intra 
si 
interinstiutuțional
e, precum si in 
relatia cu 
contribuabilii 

Comunicarea 
informatiilor de 
interes public prin 
intermediul 
retelelor de 
socializare  

100% Nr. postari 
facebook/nr. 
informatii de interes 
public 
identificate*100 

80% 

Configurarea 
fluxurilor 
informationale 
predefinite   

50% Nr. fluxuri 
configurate / nr. 
fluxuri de 
necesare*100 

45% 

Utilizarea 
semnăturii 
electronice 
calificate in relatia 
cu instituțiile 
publice 

50%  Nr. adrese semnate 
digital si comunicate 
electronic/nr. total 
de adrese catre alte 
institutii*100 

45% 

Implementarea 
schimbului de 
informatii direct cu 
alte instituții 
publice in baza 
protocoalelor de 
colaborare 

100% Nr schimburi de 
informatii 
implementate/ nr 
protocoale de 
colaborare semnate 
*100 

100% 



 

 

6 Asigurarea unei 
colectari 
eficiente a 
creantelor 
bugetare 
restante 

Parcurgerea 
formelor de 
executare silită a 
persoanelor fizice 
si juridice 

125% Nr. dosare finalizate 
(somație, poprire, 
achitat/ transferat/ 
scăzut) în anul 2021 
/2020*100 

>200% 

Automatizarea 
procesului de 
instituire/ridicare 
poprire 

80% Nr. popriri emise 
automat/ nr. total de 
popriri emise*100 

0% 

Elaborarea unei 
proceduri privind 
valorificarea 
bunurilor 

Da Realizat Da/Nu Da 

7 Dezvoltarea 
sistemului de 
management 
electronic al 
documentelor 

Configurarea 
structurii de fisiere 
electronice in 
functie de 
metadate cheie 
culese automat in 
cadrul procesului 
de scanare si 
arhivare controlata 

100% Nr dosare 
electronice 
configurate/ nr roluri 
active in sistemul de 
gestiune a 
taxelor*100 

100% 

Implementarea 
semnaturii 
electronice 
calificate pe 
fluxurile predefinite  

100% Nr. fluxuri cu 
semnatura 
electronica 
implementata/nr. 
fluxuri 
configurate*100 

90% 

Arhivarea 
corespondentei 
prin scanare si 
atasare  in 
registrele 
electronice. 

90% Nr. documente 
inregistrate si 
scanate / nr. 
documente 
inregistrate*100 

95% 

 
În ceea ce privește activitatea de administrare a impozitelor si taxelor locale, 

situatia este urmatoarea: 
 

Nr.crt Denumire indicator UM  31.12.2020 31.12.2021 

1 Drepturi constatate de încasat mii lei 370.746 398.553 

2 Încasari realizate mii 
lei 

227.165 261.897 

3 Prevederi initiale mii lei 250.200 245.570 

4 Prevederi definitive Mii lei 252.570 255.470 



 

 

5 Drepturi constatate rămase de 
încasat 

mii lei 143.518 136.656 

6 Gradul de colectare a 
impozitelor și taxelor locale  
(încasări realizate/ drepturi 
constatate de încasat fără stări 
speciale) 

% 61 66 

7 Gradul de realizare a 
impozitelor si taxelor locale: 

- Față de prevederile 
inițiale 

- Față de prevederile 
definitive 

 
 
% 
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91 
 

90 

 
 

107 
 

103 

 

Din indicatorii și datele de mai sus reiese o crestere cu 15 %  a încasarilor realizate 

în 2021 față de 2020, reprezentând, în valoare absolută, cca 34.732 mii lei. Acestea, 

raportate la drepturile constatate de încasat evidențiază o crestere a gradului de 

colectare a impozitelor și taxelor locale de la 61% în 2020 la 66% în 2021. 

 

În dinamică, situația principalelor venituri încasate de D.G.I.T.L. Sector 6 se prezintă 

astfel: 

 

Tip impozit /taxa 
Încasări 2020 

- mii lei- 

Încasări 2021 

- mii lei- 

Variatia 

 

Clădiri PF 28.591 34.338 20,10% 

Clădiri PJ 108.681 119.307 9,78% 

Teren PF 3.493 4.028 15,33% 

Teren PJ 9.688 10.564 9,04% 

Mijloace transport PF 17.524 21.235 21,18% 

Mijloace transport PJ 11.403 14.063 23,33% 

Utilizare locuri publice 9.137 11.003 20,42% 



 

 

Referitor la serviciile publice oferite contribuabililor persoane fizice și juridice, 

în anul 2021, comparativ cu 2020 situația pe principalele tipuri de lucrari  se prezintă astfel: 

        (numar)  

Tipuri de lucrari  2020 2021 

Declarații inscriere clădiri/ terenuri 31.833 41.781 

Declarații înscrieri auto  47.220 55.405 

Declarații scoatere din evidență 

auto/clădiri 

32.036 46.900 

Certificate de atestare fiscală  65.170 77.559 

Declarații domeniul public 6.752 5.424 

Scutiri aplicate 1.293 1.653 

Restituiri/compensări 1.165 493 

Total  185.469 229.215 

-din care, solutionate prin platforma 

digitală 

20.066 35.202 

 

Dintre acestea, o pondere în creștere, de la 11 % in 2020 la 15 % in 2021, o au 

lucrările soluționate online, prin platforma digitală utilizată. 

De asemenea, prin registratura generală au fost expediate prin poștă și curierat cca 

60.000 adrese/răspunsuri către persoane fizice, societăți comerciale, instituții etc, iar prin 

posta electronică cca 49.000. Astfel, 45% dintre lucrările comunicate la distanță de 

către instituția noastră au fost comunicat electronic.  

 

Activitatea de urmărire și executare silită a persoanelor fizice și juridice a fost 

reluată în 2021, dupa ce în 2020 a fost suspendată potrivit prevederilor legale.  

Situația principalelor acte de executare silită emise și comunicate debitorilor este 

următoarea: 

- somații de plată pentru 90% din debitorii persoane fizice și juridice; 

-17.644 popriri asupra conturilor bancare şi a drepturilor salariale ale debitorilor 

persoane fizice. 



 

 

-1.488 de popriri asupra conturilor bancare ale debitorilor persoane juridice. 

-2.404 procese verbale de sechestru pentru bunuri mobile si imobile aflate în 

proprietatea debitorilor persoane fizice și juridice 

- în cazul a 19 persoane juridice care figurează cu un debit total de 2.388 mii lei, s-

au întocmit dosare de insolvență. 

 

Pentru eficientizarea activității instituției și intensificarea procesului de 

digitalizare, suplimentar acțiunilor stabilite în vederea realizării obiectivelor specifice, în 

perioada de referință, au fost luate următoarele măsuri cu impact pozitiv asupra conformării 

voluntare la declarare și plată, a asistenței acordate contribuabililor, a materiei impozabile, 

a colectarii creantelor bugetare restante, dar și asupra productivității funcționarilor în 

activitățile generatoare de venituri: 

 Promovarea soluțiilor alternative de plată a impozitelor și taxelor locale: plata prin 

intermediul Sistemului național electronic de plată online a taxelor si impozitelor 

utilizând cardul bancar (SNEP),  încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor 

contravenționale , majorărilor de întîrziere și a altor obligații de plată datorate 

bugetului local, prin intermediul  Westaco Express, disponibil în rețeaua de 

benzinării OMV si Petrom, precum și în magazinele Inmedio. 

 Acordarea de credențiale persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate pentru 

SNEP prin intemediul platformei on-line utilizate, până în prezent fiind înregistrați în 

sectorul 6 un numar de 1834 utilizatori activi persoane juridice. Totodata, numarul 

total de utilizatori inrolati in sectorul 6 până la 31.12.2021, a fost de 136.717 , 

reprezentând mai mult de 10% din utilizatorii SNEP la nivel national. 

Potrivit datelor de mai jos, volumul tranzactiilor prin intermediul platformei 

ghișeul.ro  a crescut cu 28%, iar valoarea încasarilor cu 45 % în 2021 față de 

anul precedent. 

 

Ghiseul.ro 2020 2021 Variatia  

Nr. tranzactii 62.434 79.631 28% 

Total incasari ( mii lei) 15.094 21.830 45%  

 



 

 

 Soluționarea exclusiv prin intermediul platformei electronice/prin corespondență a 

solicitărilor contribuabililor persoane juridice începând cu data de 15 august 2021. 

Astfel, numarul total de conturi active generate de persoanele juridice în platforma 

digitală taxelocale6.ro/declaratiionline în 2021 a fost de peste 5500. 

 Implementarea schimbului direct de informații cu alte instituții publice ale autorităților 

centrale și locale (ANAF, DRPCIV, ANCPI, ONRC, DEPABD), în baza protocoalelor 

de colaborare încheiate, în vederea realizării interconectării instituționale. 

 Integrarea sistemului informatic cu cele ale Primăriei Sector 6 (Biroul Unic, 

Comercial, etc) și ale instituțiilor descentralizate (DGASPC, DGPL, ADPDU, 

Administrația Comercială, etc) precum și ale unor instituții externe (executori 

judecătorești), Primăria Municipiului București (DGASMB, ASSMB, etc) 

 Finalizarea unui proiect pilot, la nivelul sectorului 6, împreună cu Autoritatea pentru 

Digitalizarea României, privind fluxul automat de documente între notarii publici și 

Direcțiile de impozite și taxe locale. De asemnea, , solicitanții Certificatelor de 

Atestare Fiscală din partea DGITL Sector 6, atât instituțiile publice abilitate, 

cât și contribuabilii persoane fizice, pot face acest lucru în mod direct prin 

intermediul Sistemului Național de Interoperabilitate, procedura fiind complet 

automatizată, iar documentul semnat electronic fiind emis pe loc, fără 

intervenția operatorilor umani. 

 Optimizarea colectarii creantelor bugetare restante prin emiterea masivă a actelor 

de executare silită. 

 Dezvoltarea sistemului de registratură electronică în directia integrării cu soft-ul care 

gestionează baza de date a contribuabililor prin preluarea automată si înregistrarea 

actelor administrativ-fiscale generate. 

 Inițierea proiectului de realizare a unui nou nomenclator arhivistic, scanarea si 

indexarea arhivei fizice, începand cu ultimii ani, scanarea proceselor verbale de 

amendă.  

 
DIRECTOR GENERAL 
Alin Mihai Văideanu 
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