
Raport la 5 ani de mandat
Dezvoltarea sistemului informatic, profesionalizarea personalului, dar si eliminarea in mare parte a
birocratiei, acestea sunt doar o parte dintre reusitele cu care se lauda directorul Directiei Generale a
Finantelor Publice, la 5 ani de mandat. De o luna a devenit si functionar public. Grigore Popescu este de
parere ca, in ceea ce priveste activitatea de management, DGFP Sibiu a avut o avtivitate apreciata atat de
instituțiile care le coordoneaza direct, respectiv ANAF, Fiscul și ministerul de finanțe, dar și celelalte
instituții din cadrul județului și din alte județe. " Acum 5 ani, statul de funcții avea 546 angajati si
functionau 513. Acum statul de funcții este de 618 și suntem functionali 523. in acești 5 ani, Sibiul, prin
contribubilii care sunt acum in numar de circa 47.000 de mii, a adus bugetului general consolidat o suma
in jur de 1,254 miliarde de euro ", a spus Grigore Popescu. Veniturile au fost constante și directorul spune
ca au fost comensurate anual peste media de inflație. "Ca drept dovada, Sibiul acum se afla pe locul 4 in
țara la nivelul de realizare al planului de incasari pe 6 luni de zile, cu o realzare de 109,1% ", a mai spus
Popescu.
  
  Sistem informatic profesional
  
  inca de acum 5 ani, directorul a pus accentul pe dezvoltarea sistemului informatic, ajungand astazi, sa
aiba informatizati iindicatorii de performanța, evidența dosarelor din sistemul juridic, programul de
registratura, arhiva electronica, programul de evidența a caselor de marcat și a jocurilor de noroc,
programul de evidența a deplasarilor si multe altele. De asemenea, s-a creat o evidența a mijloacelor fixe
si un inventar prin coduri de bare, majoritatea programelor fiind unice in sistemul de finanțe. Multe dintre
ele au fost implementar la Directiile din Teleorman, Tulcea și Harghita. 
  
  De asemenea, " personalul s-a dotat cu tehnica de calcul perfomanta si a crescut calitatea actului de
inspecție fiscala prin formarea profesionala a celor care merg in control ", a spus Grigore Popescu. 
  
  Sediu nou
  
  in aproximativ o luna, toti angajatii DGFP Sibiu se vor muta intr-un sediu nou, aceasta fiind trecuta tot
la realizarile din ultimii 5 ani, pe langa inaugurarea, in 21007, a doua noi sedii, la Mediaș și la
Dumbraveni. in fostul sediu, va functiona Centrul Zonal al Şcolii de Finante Publice si Vama. "Am avut o
atenție deosebita asupra reducerii cheltuielilor materiale. Pe 6 luni de zile, comparativ cu anul trecut,
cheltuielile reprezinta doar 93%. La 100 de lei agonisiți la bugetul general consolidat, fiscul sibian
consuma doar 2,35 lei. Din acești 2,35 lei, 93% reprezinta cheltuieli cu munca vie, restul sunt cheltuielile
materiale ", a mai spus Popescu. 
  
  in ceea ce priveste mutarea in sediul nou, deocamdata se analizeaza problema parcarilor, care sunt
aproape inexistente. " Nu vreau sa existe imapct. Nu avem parcare. Se lucreaza la acest lucru. Suntem 350
de oameni, din care vreo 180 vin cu mașina personala. Și mai sunt și cei care vin la Fisc sa depuna un act
sau sa puna o intrebare. Dar sper ca luna viitoare ne vom muta ", este de parere directorul general al
DGFP Sibiu. 
  
  Desi lucrurile merg bine cu finantele la Sibiu, directorul asteapta cu ingrijorare restructurarile anuntate,
desi, spune el, in prezent se lucreaza cu 86% din personal. (L. B.)
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