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În trimestrul II 2014, produsul intern brut a crescut - în termeni reali - cu 1,2% 
comparativ cu trimestrul similar din anul 2013.  

Cifra de afaceri din industrie a crescut în al doilea trimestru al anului 2014 cu 8,2% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar volumul producţiei industriale a fost cu 
8,0% mai mare. 

Activitatea sectorului construcţii s-a diminuat cu 10,2%.  
Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor 

şi a motocicletelor, a crescut cu 7,9% comparativ cu trimestrul II 2013.  
Faţă de perioada similară a anului anterior, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile 

de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 3,8%.  
În luna iunie 2014, efectivul salariaţilor a fost de 4.436,6 mii persoane, mai mare cu 

54,4 mii (+1,2%) comparativ cu luna iunie 2013. Numărul mediu al salariaţilor, calculat 
pentru al doilea trimestru al anului 2014, de 4.425,2 mii persoane, s-a situat cu 1,1% peste 
nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent. 

La sfârşitul lunii iunie 2014, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 
4,87%, cu 0,04 puncte procentuale mai mare decât în luna iunie a anului 2013. Numărul 
şomerilor înregistraţi la finele lunii iunie 2014, de 441,6 mii persoane, a crescut cu 3,5 mii 
faţă de luna corespunzătoare a anului precedent. 

Rata anuală a inflaţiei a înregistrat o scădere accentuată faţă de finele trimestrului II 
al anului anterior (0,66% în luna iunie 2014, faţă de 5,37% în luna iunie 2013), cu impact 
negativ asupra încasărilor din taxa pe valoarea adăugată.  

Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie în luna iunie 2014 a fost de 2.334 
lei, iar cel net de 1.687 lei, în creştere cu 5,2%, respectiv cu 5,0% faţă de luna 
corespunzătoare din anul precedent. Nivelul mediu al acestor indicatori, calculat pentru al 
doilea trimestru al anului 2014, a fost cu 4,8%, respectiv cu 4,6% mai mare decât în aceeaşi 
perioadă a anului 2013.  

Comparativ cu trimestrul II 2013, exporturile au crescut cu 5,2%*, iar importurile s-au 
majorat cu 6,6%*. 

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în trimestrul II 2014 a fost cu 8,2%* 
mai mare decât în trimestrul II 2013 la exporturi şi cu 4,7%* mai mare la importuri, 
reprezentând 72,4%* din total exporturi şi 76,3%* din total importuri. 

Determinante pentru taxele vamale, importurile din zonele extra-UE au înregistrat, 
faţă de trimestrul II 2013, o creştere de 13,0%*. 

 
 
 
 

                                                 
* 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 
productivităţii 

muncii 

Indicii valorici 
ai cifrei de 
afaceri1)

cu 
amanuntul

autovehicule 
şi motociclete 

Servicii de 
piaţă prestate 

populaţiei* 
(%) 

Indicii 
lucrărilor de 
construcţii1) 

(%) 

An 2013 628.581,3 103,5 107,9 107,1 104,7 100,5 102,6 96,3 99,4 

Trim. I 119.225,2 102,1 104,7 102,6 104,3 99,9 100,7 95,0 95,6 

Trim. II 145.440,5 101,4 107,4 106,5 103,6 98,2 96,2 95,1 93,3 

Trim. III 170.989,5 104,2 108,9 108,7 105,4 100,1 104,1 100,3 108,5 

Trim. IV 192.926,1 105,4 110,2 110,3 105,5 103,6 109,3 94,1 98,5 

An 2014          

Trim. I 126.384,0 103,9 110,2 110,0 113,7 109,3 98,7 107,1 89,8 

Trim. II ... 101,2 108,0 106,9 108,2 107,9 105,7 103,8 89,8 

 
 

 
Comerţ exterior (mil euro) 

Indicii câştigului 
salarial mediu în 
economie1) (%) 

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 2013 49.562,6 55.264,5 -5.701,9 105,0 104,8 4.364,7 512,3 5,65 103,98 

Trim. I 11.581,8 12.659,2 -1.077,4 105,5 105,3 4.351,3 492,4 5,43 105,62 

Trim. II 12.133,8 13.591,1 -1.457,3 105,4 105,2 4.376,6 438,1 4,83 105,33 

Trim. III 12.765,2 14.403,4 -1.638,2 104,9 104,8 4.376,8 428,9 4,73 103,32 

Trim. IV 13.082,5 14.612,3 -1.529,8 104,3 104,2 4.354,2 512,3 5,65 101,75 

An 2014          

Trim. I 12.756,7 13.872,6 -1.115,9 105,2 105,1 4.377,2 503,7 5,56 101,05 

Trim. II 12.765,6 14.483,2 -1.717,6 104,8 104,6 4.425,2 441,6 4,87 100,94 

 
   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 30 iunie, pe tipuri de contribuabili 

persoane 

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

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Total 1.829.972 1.872.127 1.476.643 1.517.581 226.583 241.338 

Persoane fizice autorizate 539.857 571.453 508.268 537.376 - - 

Persoane juridice 1.290.115 1.300.674 968.375 980.205 226.583 241.338 

*) În categoria Contribuabililor activi intră şi cei suspendaţi la A.N.A.F. prin regim derogatoriu; nu sunt incluşi 
contribuabilii care şi-au suspendat activitatea la Registrul Comerţului.  

 
 
2.2. Numărul de contribuabili activi persoane juridice, înregistraţi la data de 
       30 iunie, pe categorii de plătitori conform vectorului fiscal 
 

Total contribuabili activi*) persoane juridice 
Categorii de plătitori conform vectorului fiscal 

2013 2014 
Impozit pe profit 232.708 214.222  
Impozit pe salarii şi venituri asimilate salariilor 463.776 469.689 
Contribuţii sociale (pensii, sănătate, şomaj) 464.442 469.782  
Taxa pe valoarea adăugată 407.914 397.781  
Accize 2.558 3.073 
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 402.701 450.420  
Impozit pe  ţiţeiul şi gazele naturale 36 32  
Redevenţe miniere 1.580 1577  
Redevenţe petroliere 57 58  

*) În categoria Contribuabililor activi intră şi cei suspendaţi la A.N.A.F. prin regim derogatoriu; nu sunt incluşi 
contribuabilii care şi-au suspendat activitatea la Registrul Comerţului.  

 
3. Activitatea de asistenţă a contribuabililor 

În trimestrul II 
 2013 

2013 2014 

Trim. II 2014 faţă 
de trim. II 2013 

(%) 

Număr adrese în scris soluţionate - total, din care: 18.649 3.491 3.352 96,0 

la nivel central 611 127 168 132,3 
la nivel teritorial 18.038 3.364 3.184 94,6 

Număr răspunsuri prin e-mail – total, din care: 17.437 4.445 2.776 62,5 

la nivel central 7.987 2.100 983 46,8 
la nivel teritorial 9.450 2.345 1.793 76,5 

Număr apeluri telefonice – total, din care: 977.743 241.127 195.473 81,1 

la nivel central 36.607 8.472 6.841 80,7 
la nivel teritorial 941.136 232.655 188.632 81,1 
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4. Veniturile bugetare 
 
4.1. Venituri bugetare realizate 
 

Realizări 
Anul 2013 Trim. II 2013 Trim. II 2014 

Trim. II 2014 faţă 
de trim. II 2013 Denumire buget 

- milioane lei - - procente - 
Total venituri administrate de ANAF  
(inclusiv taxa pe viciu) 173.154,4 44.537,8 45.849,7 102,9 
Buget de stat  
(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 
de la UE venituri instituţii publice cf. L 329/2009) 117.289,5 30.796,2 31.140,1 101,1 

Impozit pe profit 10.893,2 2.486,7 2.937,9 118,1 
Impozit pe venit  
(inclusiv restanţe aferente impozitului pe salarii 
datorate cf. L32/1991) 22.514,0 5.460,8 5.726,7 104,9 

TVA 51.428,0 12.113,4 12.633,4 104,3 
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 21.016,5 5.383,2 5.829,4 108,3 
Taxe vamale 620,0 157,6 161,2 102,3 
Alte venituri 11.183,1 5.208,2 3.857,8 74,1 
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de distribuire -365,3 -13,7 -6,3 - 

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv veniturile 
din subvenţii)* 37.851,2 9.347,6 9.718,7 104,0 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile 
din subvenţii)* 1.439,5 358,1 372,1 103,9 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate (exclusiv veniturile din subvenţii)* 16.574,2 4.035,9 4.618,8 114,4 

* 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 2013 Trim. II 2013 Trim. II 2014 

Trim. II 2014 faţă 
de trim. II 2013 Indicatori 

- milioane lei - - procente - 
Total venituri administrate de DGAMC 
(inclusiv taxa pe viciu) 79.459,3 20.127,6 23.351,2 116,0 
Buget de stat 
(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite de 
la UE venituri instituţii publice cf. L 329/2009) 60.297,6 15.354,3 17.763,8 115,7 

Impozit pe profit 5.474,4 1.229,3 1.710,4 139,1 
Impozit pe venit  
(inclusiv restanţe aferente impozitului pe salarii 
datorate cf. L32/1991) 7.158,0 1.724,5 1.939,1 112,4 
TVA 24.828,7 5.773,4 6.845,6 118,6 
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 19.716,1 5.075,2 5.701,0 112,3 
Alte venituri 3.364,4 1.557,2 1.569,7 100,8 
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de distribuire -244,0 -5,3 -2,0 - 

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv veniturile 
din subvenţii)* 13.145,6 3.253,0 3.748,1 115,2 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile 
din subvenţii)* 524,8 130,4 150,1 115,1 
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate (exclusiv veniturile din subvenţii)* 5.491,3 1.389,9 1.689,2 121,5 

* 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 2013 Trim. II 2013 Trim. II 2014 

Trim. II 2014 faţă 
de trim. II 2013 Denumire buget 

- milioane lei - - procente - 
Total TVA 51.428,0 12.113,4 12.633,5 104,3 
TVA încasată, din care: 67.069,2 16.310,1 16.655,1 102,1 

Încasări din operatiuni interne 60.138,7 14.615,9 15.016,0 102,7 

Încasări din importuri de bunuri 6.930,5 1.694,2 1.639,1 96,7 

TVA restituită 16.428,7 4.359,5 4.136,3 94,9 

Dobânzi şi penalităţi 787,5 162,8 114,7 70,5 

 
 
5. Arierate 
 
5.1. Evoluţia stocului arieratelor rămase de recuperat la 30 iunie, pe bugete 

 

Arierate rămase de recuperat la 30 iunie 

2013 2014 

Indici 30 iunie 2014 
 faţă de 30 iunie 2013 Tip buget 

- milioane lei - - procente - 
Buget general consolidat 16.555,6 15.178,7 91,7 
Buget de stat 11.915,5 10.602,8 89,0 

pondere în total (%) 72,0 69,9  
Buget asigurări sociale de stat 3.336,6 3.294,9 98,7 

pondere în total (%) 20,1 21,7  
Buget asigurări pentru şomaj 152,0 152,5 100,3 

pondere în total (%) 0,9 1,0  
Buget Fond naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate* 

1.151,5 1.128,5 98,0 

pondere în total (%) 7,0 7,4  

* 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 30 iunie, pe tipuri de 

contribuabili 
milioane lei 

Încasări din arierate înregistrate în cursul anului de raportare 
Tipuri de contribuabili 

Încasări la 30.06.2014 din 
arieratele aflate în sold la 
finele anului precedent Trim. I Trim. II* 

Total ţară, din care: 3.103,8 4.787,9 12.334,8 
Contribuabili mijlocii 746,0 1.501,2 3.506,1 

pondere în total (%) 24,0 31,4 28,4 
Contribuabili mari 1304,1 1.417,8 4.641,3 

pondere în total (%) 42,0 29,6 37,6 
* date cumulate de la începutul anului 2014 
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6. Executare silită 
 
6.1. Încasări din executare silită pe bugete 
 

Valori implicate în 

Anul 2013 Trim. II 2013 Trim. II 2014  
Trim. II 2014 faţă 
de trim. II 2013 Denumire buget 

- milioane lei - - procente - 

Buget general consolidat 16.420,4 4.606,8 3.639,9 73,2 

Buget de stat 10.399,8 2.955,3 2.217,1 75,0 

Buget asigurări sociale de stat 4.357,0 1.282,9 826,9 64,5 

Buget asigurări pentru şomaj 173,5 45,3 33,3 73,3 

Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 1.490,1 323,3 292,6 90,5 

 
 
6.2. Încasări pe modalităţi de executare silită 
 

Creanţe fiscale încasate în: 

Anul 2013 Trim. II 2013 Trim. II 2014 

Trim. II 2014 faţă 
de trim. II 2013 Modalităţi de executare silită 

- milioane lei - - procente - 

Total 16.420,4 4.606,8 3.369,9 73,2 

‐ încasări din plăţi după comunicarea somaţiei 11.227,2 2.837,4 2.536,9 89,4 

‐ popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 4.745,4 1.633,1 750,8 46,0 

‐ popriri pe venituri (la terţi) 413,1 124,5 74,7 59,9 

‐ sechestre bunuri mobile 13,1 4,1 3,2 80,1 

‐ sechestre bunuri imobile 21,6 7,7 4,3 55,5 

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

Deconturi de TVA în curs de 
soluţionare la 30 iunie Denumire indicator 

2013 2014 

Indici 30 iunie 2014 faţă de 
30 iunie 2013 (%) 

Total deconturi de TVA în curs de 
soluţionare    

număr 12.266 17.271 140,8 
sumă (mil. lei) 5.246,2 6.110,2 116,5 

din care :     
Deconturi în termen legal     

număr 7.575 8.961 118,3 
sumă (mil. lei) 2.121,5 2.302,8 108,5 

Deconturi suspendate     
număr 726 342 47,1 
sumă (mil. lei) 638,0 341,5 53,5 

Deconturi întârziate     
număr 3.965 7.968 201,0 
sumă (mil. lei) 2.486,7 3.465,9 139,4 
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8. Costul colectării 
 

Semestrul I 
Denumire indicator Anul 2013 

2013 2014 

Semestrul I 2014  
faţă de 

semestrul I 2013 
(%) 

Lei cheltuiţi la un milion lei venituri bugetare nete 11.554,5 11.683,6 10.739,5 91,9 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri bugetare 
nete 10.291,3 10.560,3 9.661,7 91,5 

 
 
9. Număr de contestaţii şi sumele contestate 
 

Semestrul I 
Denumire indicator Anul 2013 

2013 2014 

Număr de contestaţii soluţionate 20.139 12.767 7.530 
Total sume contestate (mil. lei)  5.705,5 3.013,8 4.213,5 
din care:    

sume contestate admise (mil. lei) 238,8 218,7 526,5 
pondere în total (%) 4,2 7,3 12,5 

sume contestate respinse (mil. lei) 2.608,9 1.564,7 2.431,3 
pondere în total (%) 45,7 51,9 57,7 

sume din actele de control desfiinţate (mil. lei) 843,9 427,8 147,4 
pondere în total (%) 14,8 14,2 3,5 

sume din alte soluţii*) (mil. lei) 2.013,9 802,6 1,108,3 
pondere în total (%) 35,3 26,6 26,3 

*) Pe lângă soluţiile de admitere, respingere şi desfiinţare, organele de soluţionare a contestaţiilor au adoptat şi 
alte soluţii, respectiv: anularea actelor administrative fiscale, constatarea lipsei competenţei de soluţionare a 
contestaţiilor, s-a luat act de renunţarea de către contribuabil la contestaţie, precum şi suspendarea 
soluţionării cauzei pe calea administrativă de atac.  

 
 
10. Activitatea de inspecţie fiscală 
 

Trimestrul II 
Denumire indicator Anul 2013 

2013 2014 

Trim. II 2014 faţă de 
trim. II 2013 

(%) 

Număr verificări efectuate 86.941 23.337 18.578 79,6 
Obligaţii suplimentare stabilite (mil. lei) 9.282,8 2.836,9 3.103,6 109,4 
Număr amenzi aplicate 12.318 3.437 3.306 96,2 
Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 20,7 6,0 6,1 101,7 
Confiscări bunuri şi numerar (mil. lei) 5,6 2,2 0,9 39,3 
Număr sesizări penale 3.192 995 780 78,4 
Valoare prejudiciu (mil. lei) 5.928,1 1.628,9 2.527,2 155,2 

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 2.912,6 955,0 1.098,0 115,0 
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11. Activitatea de antifraudă fiscală*)

 

Denumire indicator Trimestrul II 2014 

7.432 Număr controale efectuate  

5.743 Număr amenzi aplicate 

30,7 Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 

50,2 Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi de sume (mil. lei) 

551 Număr suspendări de activitate 

208 Număr sesizări penale 

589,0 Valoare prejudiciu  stabilit aferent sesizărilor penale (mil. lei) 

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 647,1 

*) Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a fost înfiinţată în cadrul A.N.A.F. în baza prevederilor O.U.G. 74/2013 
coroborat cu H.G. 520/2013.  

 
 
 
12. Activitatea vamală 
 

Trimestrul II 
Denumire indicator Anul 2013 

2013 2014 

Trim. II 2014 faţă 
de trim. II 2013 

(%) 

Supraveghere vamală     

Număr acţiuni 10.261 3.651 1.639 44,9 
Număr sancţiuni contravenţionale  5.606 1.900 1.124 59,2 
Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 29,9 9,6 13,2 137,0 

Controlul ulterior     

Număr acţiuni 101.631 28.369 27.997 98,7 
Număr fraude şi iregularităţi constatate 4.582 1.185 1.151 97,1 
Valoare fraude şi iregularităţi constatate (mil. lei) 150,9 31,5 2,6 8,3 
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13. Indicatori de performanţă - prezentare selectivă 
 

Nivel realizat în trim. II Denumire indicatori de performanţă U.M. 
2013 2014 

Activitatea de administrare a veniturilor şi inspecţia fiscală 

Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent de 
raportare 

 lei 9.474.554.676 9.935.260.200 

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) % 79,27 84,17 
Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane juridice) număr 3,15 2,93 
Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane fizice) număr 6,83 5,48 
Sume atrase suplimentar (nete),  pe un inspector (persoane juridice) lei 1.009.232 1.167.915 
Sumele atrase suplimentar (nete), pe un inspector (persoane fizice) lei 285.722 118.084 
Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite % 92,81 93,57 
Rata sumelor admise de instanţă în total sume contestate la instanţă % 31,38 31,53 
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/ D.G.R.F.P.-uri 

% 14,94 11,12 

Activitatea de antifraudă fiscală*) şi vamală 

Valoarea amenzilor contravenţionale aplicate urmare operaţiunilor de control 
efectuate, pe un inspector antifraudăr 

lei  56.034,55 

Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi numerar urmare operaţiunilor de 
control efectuate, pe un inspector antifraudă 

lei  91.720,03 

Valoarea sumelor aferente măsurilor asigurătorii instituite urmare operaţiunilor 
de control efectuate, pe un inspector antifraudă 

lei  1.182.912,53 

Valoarea prejudiciului aferent sesizărilor penale înaintate organelor în drept în 
vederea continuării cercetărilor, pe un inspector antifraudă 

lei  1.076.815,29 

Ponderea valorii sesizărilor penale cu prejudiciu mai mare de 1 mil. EURO în 
total valoare prejudiciu aferent sesizărilor penale înaintate organelor în drept 

%  81,03 

Ponderea numărului de decizii de instituire a măsurilor asigurătorii dispuse de 
organele de control urmare operaţiunilor de control efectuate (curent şi 
tematic) în total număr sesizari penale înaintate organelor în drept în vederea 
continuării cercetărilor 

%  169,71 

Ponderea valorii sumelor aferente măsurilor asigurătorii instituite urmare 
operaţiunilor de control efectuate (control şi tematic) în valoarea totală a 
prejudiciului aferent sesizărilor penale înaintate organelor în drept în vederea 
continuării cercetărilor 

%  109,85 

Eficienţa activităţii de control ulterior efectuat de către structurile subordonate 
asupra operaţiunilor vamale 

lei/lucrător 
vamal 

138.966,28 108.371,83 

Rezultatul acţiunilor din domeniul confiscării de ţigarete bucăţi 7.245.190 9.462.194 

*) Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a fost înfiinţată în cadrul A.N.A.F. în baza prevederilor O.U.G. 74/2013 
coroborat cu H.G. 520/2013.  
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