ANEXA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF,
Nr. .............................../ ......................2017
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
Nr. .............................../ ......................2017

P RO TO CO L DE CO L ABO R ARE

în temeiul următoarelor prevederi legale:
- art. 7, lit. A, pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
- art. 11, art. 68, art. 69 și art.70 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1621 din 22 decembrie 2003 pentru organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti;
- Legea nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulație a acestor date;
Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, cu sediul în Str. Apolodor nr. 17, Sector 5,
050741 - Bucureşti, denumit A.N.A.F., reprezentată prin Președinte, Bogdan Nicolae STAN,
și
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, cu
sediul în B-dul Mareşal Averescu 8-10, sector 1, 011455, Bucureşti, denumit ICI Bucureşti,
reprezentat prin Director General, Prof.dr.ing. Gheorghe-Decebal POPESCU,
denumite în continuare PĂRŢI, au convenit de comun acord încheierea prezentului
Protocol
Art.1 SCOPUL PROTOCOLULUI
În conformitate cu atribuţiile specifice ale ICI Bucureşti şi cele ale A.N.A.F. scopul
Protocolului îl reprezintă asigurarea cadrului de colaborare în vederea punerii la dispoziţia
A.N.A.F. a datelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin privind colectarea
veniturilor și prevenirea si combaterea evaziunii şi fraudei fiscale.

Art.2 OBIECTUL PROTOCOLULUI
Protocolul are ca obiect colaborarea părţilor în vederea transmiterii către ANAF a
datelor de identificare din baza de date a ICI Bucureşti ale deținătorilor domeniilor cu
extensia.ro.
Art.3 OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
În îndeplinirea obiectivelor prezentului Protocol, părţile semnatare au obligaţia
respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal conform Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
3.1 Obligațiile A.N.A.F.
3.1.1. Direcția Generală Tehnologia Informației din cadrul A.N.A.F. va asigura aplicatia
informatica de interogare domeniu/vizualizare raspuns, în scopul obtinerii de informații despre
proprietarul/proprietarii unui domeniu sau a unei liste de domenii de internet din România.
3.1.2. Lista domeniilor , pentru care se solicită date de către direcțiile de specialitate din
cadrul A.N.A.F., se va transmite catre ICI prin aplicatia informatică pusa la dispozitie de Direcția
Generală Tehnologia Informației din cadrul A.N.A.F., conform procedurii de lucru comună.
3.1.3. A.N.A.F. va acorda suport de specialitate şi documente suplimentare solicitate de
către reprezentanţii ICI Bucureşti în vederea fundamentării datelor furnizate.
3.2 Obligațiile ICI Bucureşti
3.2.1. Compartimentul de specialitate, RoTLD, din cadrul ICI Bucureşti, va dezvolta un
serviciu web prin care se vor transmite informatiile, conform procedurii de lucru comună.
3.2.2. Lista datelor furnizate va cuprinde datele de identificare conform pct 1 din
procedura de lucru comună iar acestea vor fi conforme cu baza de date a compartimentului
RoTLD şi transmise potrivit termenelor şi condiţiilor stabilite, în conformitate cu Legea nr. 677/
2001.
3.2.3. Serviciul web dezvoltat de ICI este accesat de aplicația informatică A.N.A.F.
printr-o interfață de tip REST care acceptă cereri HTTP și oferă răspunsuri sincrone
reprezentând o structură de date serializată JSON.
3.2.4. Acordarea suportului de specialitate, în cazuri extreme, se realizează de către
specialiştii din domeniul de activitate al RoTLD.
Art.4 Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii
4.1. În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părţile
vor stabili şi vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la
nivelul structurilor tehnice ale celor doua instituţii şi va conţine toate detaliile privind

modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric şi procedural.
4.2. Furnizarea de informaţii necesare îndeplinirii atribuțiilor ANAF se va realiza
operativ, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
4.3. Orice modificare adusă la formatul şi structura informaţiilor ce fac obiectul
schimbului, va fi notificată, în timp util, celeilalte părţi.
4.4. În situația în care baza de date nu poate fi accesată automat iar solicitarea se
efectuează într-o zi nelucrătoare, informațiile vor fi transmise în următoarea zi lucrătoare.
Art. 5 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidenţa
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
5.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului
prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
5.3. Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate, de acces,
de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se
adresa justiţiei, precum și cu informarea persoanei vizate de către ANAF cu privire la
condiţiile în care acestea pot fi exercitate.
5.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidențialității și securității datelor; În
acest sens, Părţile se obligă să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru
protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de
prelucrare ilegală. Respectivele măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în
ceea ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care
trebuie protejate si la tehnologia utilizata în procesul de prelucrare.
5.5. În situaţia în care părţile constată existenţa unui incident cu privire la securitatea
datelor, se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de actele normative în
vigoare.
5.6. În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi completările ulterioare, atât Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
cât și Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, publică pe
portalul propriu prezentul protocol.
Art. 6 Dispoziţii finale
6.1. Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale şi se utilizează şi se
păstrează conform prevederilor legale în vigoare.
6.2. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării și este încheiat pe perioadă
nedeterminată.
6.3. Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al
ambelor părţi, prin act adiţional, care va deveni parte integrantă a prezentului Protocol.

6.4. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării Protocolului va transmite
celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.
6.5. Oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu
înștiințarea celeilalte părți, prin notificare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.
Prezentul protocol s-a încheiat astăzi.............................2017, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
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