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În trimestrul I 2011, produsul intern brut a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,6% 
comparativ cu trimestrul IV 2010, marcând – din punct de vedere tehnic* – ieşirea României 
din recesiune, după doi ani şi jumătate de criză economică. Faţă de trimestrul 
corespunzător din 2010, PIB a crescut – în termeni reali – cu 1,6%. 

Volumul producţiei industriale a crescut în primul trimestru al anului 2011 cu 11,4%, 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 
24,3%; activitatea sectorului construcţii s-a diminuat cu 4,4%. 

În trimestrul I 2011, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate 
populaţiei a crescut cu 7,4% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2010, în timp ce 
volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi a 
motocicletelor, s-a redus cu 5,5%.  

Scăderea investiţiilor străine directe cu 22,0% în trimestrul I 2011, comparativ cu 
trimestrul I al anului anterior, a accentuat sentimentul de neîncredere din piaţă, a majorat 
tendinţa de protejare a lichidităţilor, a limitat mişcarea capitalurilor şi a afectat negativ 
crearea de noi locuri de muncă. 

Câştigul salarial nominal mediu brut pe economie în luna martie 2011 a fost de 2.056 
lei, iar cel net de 1.493 lei, ambele în scădere faţă de luna corespunzătoare din anul 
precedent, cu 0,9%, respectiv cu 1,1%. Nivelul mediu al acestor indicatori, calculat pentru 
primul trimestru al anului 2011, a fost cu 0,3% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2010.  

În luna martie 2011, efectivul salariaţilor a fost de 4.113,0 mii persoane, cu 16,5 mii 
persoane (+0,4%) mai mare decât în luna anterioară, dar mai mic cu 189,6 mii persoane    
(-4,4%) comparativ cu luna martie a anului 2010. Numărul mediu al salariaţilor, calculat 
pentru primul trimestru al anului 2011, de 4.101,6 mii persoane, s-a situat cu 5,0% sub 
nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.  

La sfârşitul lunii martie 2011, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 
5,9%, cu 2,5 puncte procentuale mai mică decât în luna martie a anului 2010. Numărul 
şomerilor înregistraţi la finele lunii martie 2011, de 539,7 mii persoane, a scăzut cu 225,6 
mii faţă de luna corespunzătoare a anului precedent. 

Rata anuală a inflaţiei a înregistrat o creştere mai accentuată faţă de finele 
trimestrului I al anului anterior (8,01% în luna martie 2011, faţă de 4,20% în luna martie 
2010), cu impact pozitiv asupra încasărilor din taxa pe valoarea adăugată. 

Comparativ cu trimestrul I 2010, ritmul exporturilor (care au crescut cu 39,4%**) a 
devansat ritmul importurilor (care au crescut cu 24,8%**). Valoarea schimburilor 
intracomunitare de bunuri în trimestrul I 2011 a fost cu 35,2%** mai mare decât în trimestrul 
I 2010 la exporturi şi cu 22,2%** mai mare faţă de trimestrul I 2010 la importuri, 
reprezentând 72,3%** din total exporturi şi 71,0%** din total importuri. Determinante pentru 
taxele vamale, importurile din zonele extra-UE au înregistrat, faţă de trimestrul I 2010, o 
creştere de 31,8%**. 

 
 

                                                 
*  produsul intern brut a înregistrat creşteri reale două trimestre consecutive 
** la valori exprimate în euro 
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1. Principalii indicatori macroeconomici 
 
(indici faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, dacă nu se specifică altfel) 

 
Produsul intern brut Industrie (%) Comerţ interior* (%)  

 
Perioada 

Nominal 
(mil. lei 
preţuri 

curente) 

Real 
(%) 

Indicii 
producţiei 
industriale 

Indicii 
produc-
tivităţii 
muncii 

Indicii 
valorici ai 
cifrei de 
afaceri1) 

cu 
amanuntul 

autovehicule 
şi motociclete 

Servicii de 
piaţă 

prestate 
populaţiei* 

(%) 

Indicii 
lucrărilor de 
construcţii1) 

(%) 

An 2010 513.640,8 98,7 105,5 117,0 112,0 94,7 93,4 113,7 86,8 

Trim. I 97.263,3 97,8 104,3 122,2 106,0 92,6 82,3 108,5 79,1 

Trim. II 117.126,5 99,6 106,8 120,2 115,1 98,8 93,9 115,0 88,2 

Trim. III 139.408,3 97,8 104,5 114,3 110,8 95,7 92,5 113,7 82,1 

Trim. IV 159.842,7 99,4 106,3 112,7 115,4 91,8 104,8 117,7 96,2 

An 2011          

Trim. I ... 101,6 111,4 113,8 124,3 94,5 104,8 107,4 95,6 

 
 

Comerţ exterior (mil euro) 
Indicii câştigului 
salarial mediu în 

economie (%) 

Şomajul înregistrat  
(la sfârşitul perioadei) 

 
 
Perioada 

Export Import Sold brut net 

Numărul 
salariaţilor 

din 
economie1)** 

(mii pers) 
Număr şomeri 

(mii pers.) 
Rata şomajului 

(%) 

Indicii 
preţurilor de 
consum (%) 

An 2010 37.250,6 46.710,8 -9.460,2 102,5 101,8 4.238,1 627,0 6,9 106,1 

Trim. I 7.902,2 9.955,2 -2.053,0 106,3 105,6 4.316,5 765,3 8,4 104,6 

Trim. II 9.261,2 12.094,4 -2.833,2 103,8 103,5 4.277,5 680,8 7,5 104,4 

Trim. III 9.690,9 11.811,2 -2.120,3 99,2 98,5 4.221,7 670,2 7,4 107,5 

Trim. IV 10.397,8 12.853,7 -2.455,9 100,7 99,9 4.136,8 627,0 6,9 107,9 

An 2011          

Trim. I 11.016,4 12.427,2 -1.410,8 99,7 99,7 4.101,6 539,7 5,9 107,5 

 
 
   1) calcule A.N.A.F. 
    * indicii volumului cifrei de afaceri 
  ** datele sunt valori medii 
...  lipsă date 
 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României 
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2. Contribuabilii înregistraţi 
 
2. 1. Numărul de contribuabili înregistraţi la data de 31 martie, pe tipuri de 

contribuabili 
persoane 

din care: Total contribuabili 
înregistraţi Contribuabili activi*) Contribuabili inactivi Tipuri de contribuabili 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Total 1.664.686 1.676.217 1.376.271 1.392.035 77.325 108.538 
Persoane fizice autorizate 380.177 410.808 359.263 388.113 - - 
Persoane juridice 1.284.509 1.265.409 1.017.008 1.003.922 77.325 108.538 

*) În categoria Contribuabililor activi nu au fost incluşi contribuabilii inactivi fiscal şi contribuabilii care şi-au suspendat 
activitatea la Registrul Comerţului  

 
2. 2. Numărul de contribuabili activi*) persoane juridice, înregistraţi la data de 31 

martie, pe categorii de plătitori conform vectorului fiscal 
 

Total contribuabili activi persoane 
juridice  Categorii de plătitori conform vectorului fiscal 

2010 2011 
Impozit pe profit 650.630 616.707 
Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor 479.653 445.458 
Taxa pe valoarea adăugată 553.012 557.197 
Accize 2.836 2.839 
Contribuţii sociale (pensii, sănătate, şomaj) 446.111 446.507 
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor**) 0 54.062 
Impozit la  ţiţeiul din producţia internă 63 67 
Redevenţe miniere 1.527 1.580 
Redevenţe petroliere 49 52 

  *) În categoria Contribuabililor activi nu au fost incluşi contribuabilii inactivi fiscal şi contribuabilii care şi-au suspendat 
activitatea la Registrul Comerţului 

**) Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, a fost reintrodus "impozitul pe veniturile microîntreprinderilor", începând 
cu 1 ianuarie 2011 

 
3. Activitatea de asistenţă a contribuabililor 
 

În trimestrul I 
 2010 

2010 2011 

Trim. I 2011 faţă 
de trim. I 2010 

(%) 
Număr adrese în scris soluţionate - total, din care: 30.201 6.716 9.223 137,3 

la nivel central 1.239 235 295 125,5 
la nivel teritorial 28.962 6.481 8.928 137,8 

Număr răspunsuri prin e-mail – total, din care: 12.847 3.298 5.148 156,1 
la nivel central 4.598 1.133 1.970 173,9 
la nivel teritorial 8.249 2.165 3.178 146,8 

Număr apeluri telefonice – total, din care: 1.011.413 252.103 295.318 117,1 
la nivel central 32.501 9.334 16.671 178,6 
la nivel teritorial 978.912 242.769 278.647 114,8 
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4. Veniturile bugetare 
 
4.1. Venituri bugetare realizate 
 

Realizări 
Anul 2010 Trim. I 2010 Trim. I 2011 

Trim. I 2011 faţă 
de trim. I 2010 Denumire buget 

- milioane lei - - procente - 
Total venituri administrate de ANAF  
(inclusiv taxa pe viciu) 142.322,8 31.428,3 34.867,9 110,9 

Buget de stat  
(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 
de la UE venituri instituţii publice cf. L 329/2009) 

95.937,6 19.613,4 22.926,4 116,9 

Impozit pe profit 10.090,9 2.314,3 2.009,7 86,8 
Impozit pe venit  
(inclusiv restanţe aferente impozitului pe salarii 
datorate cf. L32/1991) 

17.858,2 4.518,3 4.267,5 94,4 

TVA 39.246,0 7.556,9 10.268,2 135,9 
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 17.247,1 3.221,1 3.867,9 120,1 
Taxe vamale 592,3 128,2 133,1 103,8 
Alte venituri 10.924,7 1.954,3 2.019,1 103,3 
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de 
distribuire -21,6 -79,7 360,9  

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv veniturile 
din subvenţii)* 31.917,2 8.082,5 8.272,0 102,3 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile 
din subvenţii)* 1.316,7 371,2 311,6 83,9 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate (exclusiv veniturile din subvenţii)* 13.151,3 3.361,1 3.357,7 99,9 

Cont 55.02-sume nedistribuite contribuţii 0,0 0,1 0,2  
* Veniturile la bugetele de asigurări sociale includ şi cheltuielile deduse direct de angajatori care reprezintă venituri 
 
4.2. Venituri realizate de la marii contribuabili 
 

Realizări 
Anul 2010 Trim. I 2010 Trim. I 2011 

Trim. I 2011 faţă 
de trim. I 2010 Indicatori 

- milioane lei - - procente - 
Total venituri administrate de DGAMC 
(inclusiv taxa pe viciu) 61.404,2 13.211,7 15.924,3 120,5 

Buget de stat 
(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 
de la UE venituri instituţii publice cf. L 329/2009) 

46.018,7 9.509,5 11.514,3 121,1 

Impozit pe profit 4.526,6 1.266,5 1.010,4 79,8 
Impozit pe venit  
(inclusiv restanţe aferente impozitului pe salarii 
datorate cf. L32/1991) 3.384,9 755,0 1.383,8 183,3 
TVA 18.225,2 3.486,0 4.762,7 136,6 
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 15.969,8 3.129,8 3.595,9 114,9 
Alte venituri 3.908,6 910,9 599,6 65,8 
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de 
distribuire 3,6 -38,7 161,9  

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv 
veniturile din subvenţii)* 11.016,2 2.661,6 3.145,5 118,2 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv 
veniturile din subvenţii)* 428,9 104,3 123,3 118,2 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate (exclusiv veniturile din 
subvenţii)* 

3.940,4 936,3 1.141,2 121,9 

* Veniturile la bugetele de asigurări sociale includ şi cheltuielile deduse direct de angajatori care reprezintă venituri 
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4.3. Venituri încasate din taxa pe valoare adăugată 
 

Realizări 
Anul 2010 Trim. I 2010 Trim. I 2011 

Trim. I 2011 faţă 
de trim. I 2010 Denumire buget 

- milioane lei - - procente - 
Total TVA 39.246,0 7.556,9 10.268,2 135,9 
TVA încasată, din care: 49.480,1 9.949,2 13.562,6 136,3 

Încasări din operatiuni interne 43.658,1 8.911,5 11.899,0 133,5 
Încasări din importuri de bunuri 5.822,0 1.037,7 1.663,6 160,3 

TVA restituită 10.825,7 2.511,9 3.390,5 135,0 
Dobânzi şi penalităţi 591,6 119,6 96,1 80,4 

 
 
5. Arierate 
 
5.1. Evoluţia stocului arieratelor rămase de recuperat la 31 martie, pe bugete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arierate rămase de recuperat la 31 martie: 

2010 2011 

Indici 31 martie 2011 
faţă de  

31 martie 2010 
Tip buget 

- milioane lei - - procente- 
Buget general consolidat 18.697,0 21.540,5 115,2 
Buget de stat 12.139,7 13.753,9 113,3 

pondere în total (%) 64,9 63,8  
Buget asigurări sociale de stat 4.601,9 5.598,0 121,6 

pondere în total (%) 24,6 26,0  
Buget asigurări pentru şomaj 283,2 273,1 96,4 

pondere în total (%) 1,5 1,3  
Buget Fond naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate* 1.672,2 1.915,5 114,5 

pondere în total (%) 9,0 8,9  

* au fost incluse sumele de la bugetul instituţiilor publice aşa cum sunt evidenţiate în Sistemul Informatic de Administrare a 
Creanţelor Fiscale (SIACF) 

 
5.2. Situaţia încasărilor din arieratele recuperabile la 31 martie, pe tipuri de 

contribuabili 
                             milioane lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încasări din arierate 
înregistrate în cursul anului 

de raportare Tipuri de contribuabili 
Încasări la 31.03.2011 din 
arieratele aflate în sold la 
finele anului precedent 

Trim. I 

Total ţară, din care: 2.469,9 6.073,2 
Contribuabili mijlocii 508,5 1.132,8 

pondere în total (%) 20,6 18,7 
Contribuabili mari 1.145,1 3.219,2 

pondere în total (%) 46,4 53,0 
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6. Executare silită 
 
6.1. Încasări din executare silită pe bugete 
 

Valori implicate în 
Anul 2010 Trim. I 2010 Trim. I 2011  

Trim. I 2011 faţă de 
trim. I 2010 Denumire buget 

- milioane lei - - procente - 
Buget general consolidat 12.302,6 2.709,7 3.129,2 115,5 

Buget de stat 7.735,7 1.628,7 2.004,9 123,1 

Buget asigurări sociale de stat 3.257,6 771,6 802,5 104,0 

Buget asigurări pentru şomaj 152,5 35,1 32,5 92,6 

Buget Fond naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 1.156,8 274,3 289,3 105,5 

 
 
6.2. Încasări pe modalităţi de executare silită 
 

Creanţe fiscale încasate în: 
Anul 2010 Trim. I 2010 Trim. I 2011 

Trim. I 2011 faţă 
de trim. I 2010 Modalităţi de executare silită 

- milioane lei - - procente - 

Total 12.302,6 2.709,7 3.129,2 115,5 

‐ încasări din plăţi după 
comunicarea somaţiei 

8.343,3 1.936,0 2.214,0 114,4 

‐ popriri asupra disponibilităţilor 
din conturi bancare 

3.340,9 661,3 818,7 123,8 

‐ popriri pe venituri (la terţi) 396,9 87,1 84,8 97,4 
‐ sechestre bunuri mobile 20,6 2,4 5,3 220,8 
‐ indisponibilizări bunuri imobile 200,9 22,9 6,4 27,9 

 
 
7. Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare 
 

Deconturi de TVA în curs de 
soluţionare la 31 martie Denumire indicator 

2010 2011 

Indici 31 martie 2011 
faţă de 31 martie 2010 

(%) 
Total deconturi de TVA în curs de 
soluţionare    

număr 8.478 9.924 117,1 
sumă (mil. lei) 3.527 4.327 122,7 

din care :    
Deconturi în termen legal    

număr 5.034 5.734 113,9 
sumă (mil. lei) 1.176 1.191 101,3 

Deconturi suspendate    
număr 630 1.355 215,1 
sumă (mil. lei) 717 1.403 195,7 

Deconturi întârziate    
număr 2.814 2.835 100,7 
sumă (mil. lei) 1.633 1.733 106,1 
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8. Costul colectării 

Trimestrul I 
Denumire indicator Anul 2010 

2010 2011 

Trim. I 2011 faţă 
de trim. I 2010 (%) 

Lei cheltuiţi la un milion lei venituri bugetare 
nete 10.710,0 11.325,6 10.417,0 92,0 
Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri 
bugetare nete 9.265,7 10.038,9 9.186,1 91,5 

 
 
9. Număr de contestaţii şi sumele contestate 

 Anul 2010 

Număr de contestaţii soluţionate 23.051 
Sumele contestate (mil. lei) 1.282,1 

Procentajul sumelor contestate respinse (%) 56,6 

Procentajul sumelor contestate admise (%) 1,6 

Procentajul sumelor din actele de control desfiinţate (%) 10,6 

 
 
10. Activitatea de control financiar 

Trimestrul I Denumire indicatori Anul 2010 
2010 2011 

Trim. I 2011 faţă de 
trim. I 2010 (%) 

Număr agenţi economici la care s-a efectuat control 
financiar 

6.737 1.898 1.553 81,8 

Număr acte de control încheiate 8.834 2.394 2.027 84,7 
din care:      
 - administrarea şi gestionarea mijloacelor materiale 
şi financiare la agenţi economici cu capital 
majoritar de stat 

285 105 48 45,7 

 - subvenţii şi transferuri 3.929 1.356 801 59,1 
 - concesionare 1.499 272 271 99,6 
 - datorie publică 259 51 43 84,3 
 - inventariere 169 79 28 35,4 
 - sesizări şi petiţii 42 13  -   - 
 - văsăminte dividende -  -  54  - 
 - alte controale 2.651 518 782 151,0 

Obligaţii stabilite pentru bugetul general consolidat 
(mil.lei) 

4.268 923 686 74,3 

Amenzi aplicate      
număr 713 147 271 184,4 
valoare amenzi aplicate (mii  lei) 2.107 548 433 79,0 

Număr sesizări penale 102 32 23 71,9 
Valoare prejudiciu (mil. lei) 102 68 14 20,6 
Număr mediu acte de control încheiate pe un controlor 
financiar 40 11 9 81,8 

Diferenţa medie pentru bugetul general consolidat ce 
revine pe un controlor financiar (mii lei) 19.487 4.065 3.204 78,8 

Diferenţa medie pentru bugetul general consolidat ce 
revine pe un act de control financiar (mii lei) 483 385 345 89,6 
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11. Activitatea de inspecţie fiscală 
 

Trimestrul I 
Denumire indicatori Anul 2010 

2010 2011 

Trim. I 2011 faţă de 
trim. I 2010 

(%) 
Număr verificări efectuate 109.286 28.102 24.884 88,5 
Obligaţii suplimentare stabilite (mil. lei) 8.728,0 2.061,7 1.354,6 65,7 
Număr amenzi aplicate 24.023 6.300 5.742 91,1 
Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 55,8 15,3 13,0 84,9 
Confiscări bunuri şi numerar (mil. lei) 122,3 4,5 65,0 1.448,7 
Număr sesizări penale 3.805 782 920 117,6 
Valoare prejudiciu (mil. lei) 3.911,3 885,6 851,6 96,2 

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 2.642,3 643,7 504,1 78,3 

NOTĂ: 1. Începând cu anul 2011, sursa informaţiilor – Data warehouse; 
2. Pentru asigurarea comparabilităţii, sursa informaţiilor pentru trimestrul I 2010 - Data warehouse 

 
12. Activitatea Gărzii Financiare 
 

Trimestrul I 
Denumire indicatori Anul 2010 

2010 2011 

Trim. I 2011 faţă 
de trim. I 2010 

(%) 
Număr controale efectuate 192.436 52.413 37.933 72,4 
Număr amenzi aplicate 122.083 36.001 19.043 52,9 
Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 255,3 71,8 45,3 63,1 
Valoare totală confiscări stabilite (mil. lei) 175,9 24,9 45,8 183,5 
Număr sesizări penale 5.718 1.420 1.353 95,3 
Valoare prejudiciu (mil. lei) 2.778,8 456,0 846,6 185,7 
Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 1.344,1 334,1 442,8 132,5 

NOTĂ: 1. Începând cu anul 2011, sursa informaţiilor – Data warehouse; 
2. Pentru asigurarea comparabilităţii, sursa informaţiilor pentru trimestrul I 2010 - Data warehouse 

 
13. Activitatea Autorităţii Naţionale a Vămilor 
 

Trimestrul I 
Denumire indicatori Anul 2010 

2010 2011 

Trim. I 2011 faţă de 
trim. I 2010  

(%) 
Inspecţia fiscală in domeniul accizelor     

Număr acţiuni încheiate cu constatări 427 118 81 68,6 
Obligatii fiscale suplimentare stabilite (mil. lei) 2.197,2 163,3 143,0 87,5 
Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 0,9 0,3 0,1 41,8 
Valoare sume confiscate (mil. lei) 0,4 0,4 2,4 680,0 
Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 557,9 5,6 0,7 12.3 

Echipele mobile     
Număr acţiuni 17.434 4.346 4.257 98,0 
Număr sancţiuni contravenţionale  6.154 1.858 1.323 71,2 
Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 46,2 14,1 8,3 58,9 

Controlul ulterior     
Număr acţiuni 28.613 9.557 23.283 243,6 
Număr fraude şi iregularităţi constatate 4.298 874 1.048 119,9 
Valoare fraude şi iregularităţi constatate (mil. lei) 712,9 63,9 51,6 80,7 
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14. Indicatori de performanţă  
 

Nivel realizat în trim. I Denumire indicatori de performanţă U.M. 
2010 2011 

Activitatea de administrare a veniturilor şi inspecţia fiscală 
Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare* / Diminuarea 
arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent de raportare** 

mil. lei 18.696,96 15.575,87 

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) % 78,37 76,19 
Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane juridice) număr 4,34 3,63 
Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane fizice) număr 8,66 7,94 
Sume atrase suplimentar (nete),  pe un inspector (persoane juridice) lei 635.229 485.099 
Sumele atrase suplimentar (nete), pe un inspector (persoane fizice) lei 177.944 134.402 
Gradul de procesare în termen a declaraţiilor fiscale % 93,75 96,35 
Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite % 82,42 86,82 
Rata sumelor admise de instanţă în total sume contestate la instanţă % 26,94 19,33 
Ponderea sumelor pentru care s-au pronunţat soluţii de admitere şi/sau 
desfiinţare în totalul sumelor soluţionate pe fond de organele de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. şi D.G.F.P. judeţene 

% 39,12 12,64 

Garda Financiară 
Valoarea medie a sesizărilor penale întocmite de un comisar lei 432.105 786.842 
Valoarea medie a deciziilor de instituire a măsurilor asigurătorii întocmite de 
un comisar 

lei 339.160 411.488 

Ponderea numărului de sesizări penale în totalul actelor de control încheiate % 37 28 
Ponderea decizilor de instituire a măsurilor asigurătorii în totalul acţiunilor de 
control finalizate cu sesizări penale 

% 33 37 

Rezultatele acţiunilor în domeniul suspendării activităţii în baza OUG 28/1999 
privind dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 

număr 1.956 1.505 

Valoarea prejudiciilor evaluate la solicitarea organelor de cercetare/urmărire 
penală, conform art. 4, alin 1^1 din OUG 91/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea Gărzii Financiare 

număr 464.944.794 846.642.020 

Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi de sume lei 24.920.721 45.678.762 
Valoare medie a amenzilor aplicate de un comisar număr 68.600 42.123 
Valoare medie a confiscărilor/comisar lei 23.161 42.452 

Autoritatea Naţională a Vămilor 
Eficienţa activităţii de control ulterior efectuat de către structurile subordonate 
asupra operaţiunilor vamale 

lei/lucrător vamal 125.154,72 146.292,96 

Sume atrase suplimentar (nete) pe un lucrător vamal urmare inspecţiilor 
efectuate la contribuabili persoane juridice 

lei/lucrător vamal 861.944,50 819.498,58 

Sume suplimentare atrase aferente actelor de control încheiate lei/acţiune de cotrol 21.671 29.929 
Rezultatul acţiunilor din domeniul confiscării de alcool hectolitri alcool pur 1.445,30 2.448,51 
Rezultatul acţiunilor din domeniul confiscării de ţigarete ţigarete 62.524.756 46.234.052 
Rezultatul acţiunilor din domeniul produse energetice tone produs 34.135,52 472,57 

   * indicatorul reflectă arieratele rămase de recuperat (obligaţii principale şi majorari de întârziere), atât cele aflate în sold 
la finele anului precedent, cât şi cele înregistrate în cursul anului de raportare 

** indicatorul reflectă arieratele rămase de recuperat (obligaţii principale şi majorari de întârziere) aflate în sold la finele 
anului de raportare 
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