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Vă rog să îmi permiteţi să aduc în atenţia dumneavoastră această publicaţie, în care sunt prezentate activităţile şi 

performanţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în anul 2014.  

Obiectivul prioritar al acestui an a fost continuarea procesului de reorganizare a ANAF, în principal prin 

operaţionalizarea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală ale cărei rezultate au devenit vizibile după numai un an de 

la înfiinţare. Pe tot parcursul anului 2014, am dezvoltat noi servicii oferite contribuabililor, iniţiativa “Spaţiul Privat 

Virtual” dovedindu-se un real succes. Am continuat implementarea Proiectului de modernizare a administraţiei 

fiscale RAMP, dezvoltat împreună cu Banca Mondială şi ne-am asumat o serie de iniţiative cu impact în toate 

zonele de activitate ale agenţiei (promovarea măsurilor legislative care facilitează rambursarea TVA, demararea 

inspecţiilor fiscale în cadrul programului de creştere a gradului de conformare fiscală a persoanelor fizice cu averi 

mari, derularea unui proiect pilot de combatere a muncii subdeclarate/nedeclarate şi multe altele). 

Am reuşit astfel, prin eforturi susţinute, să eficientizăm activităţile acestei instituţii, prin scăderea costului colectării 

cu cca. 10%, cu menţinerea volumului de venituri bugetare colectate, ţinând cont în acelaşi timp şi de dezvoltările 

tehnice moderne. 

3 

Gelu – Ştefan Diaconu 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală 



REFORMA ORGANIZAŢIONALĂ A ANAF: 

Număr total angajaţi 

Administrarea veniturilor bugetare 

Antifrauda  fiscală 

Inspecţia fiscală 

Vama 

Structurile operaţionale ale ANAF: 

Administrarea fiscală • 1 Direcţie generală de administrare a marilor contribuabili 

(nivel central, structură operativă) 

• 8 Direcţii generale regionale ale finanţelor publice 

• 41 Administraţii judeţene ale finanţelor publice 

• 6 Administraţii ale finanţelor publice de sector, o administraţie 

fiscală pentru contribuabili mijlocii şi o administraţie fiscală 

pentru contribuabili nerezidenţi 

• 162 Servicii fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale 

Antifrauda fiscală • 8 Direcţii regionale antifraudă fiscală 

Vama • 8 Direcţii regionale vamale 

• 37 Birouri vamale de interior 

• 52 Birouri vamale de frontieră 

25.123 

16.636 

1.414 

4.641 

2.432 

Structura personalului ANAF: 
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La nivelul Direcţiilor Generale Regionale ale 

Finanţelor Publice dimensionarea procentuală a 

personalului pe activităţi în anul 2014, se prezintă 

astfel: 

Ponderea personalului alocat activităţii de colectare 

este de 33,4% respectiv 7.768 persoane, activităţii 

de trezorerie 19,3% respectiv 4.486 persoane, 

activităţii de inspecţie fiscală 18,5% respectiv 4.307 

persoane, activităţii vamale 10,5% respectiv 2.436 

persoane, activităţii de servicii interne 7,8% 

respectiv 1.807 persoane, activităţii juridice 3% 

respectiv 687 persoane, alte activităţi nemenţionate 

anterior 7,5% respectiv 1.734 persoane.  

În anul 2014 au fost organizate concursuri, fiind 

recrutaţi un număr de 1.318 inspectori antifraudă şi 

un număr de 260 funcţionari publici în domeniile: 

administrarea marilor contribuabili, tehnologia 

informaţiei etc. 
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Alte activităţi 
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ORGANIGRAMA ANAF 



REALIZĂRILE ANAF ÎN ANUL 2014 : 

Colectarea veniturilor bugetare în anul 2014  

Totalul veniturilor bugetare realizate de ANAF a 

însumat 182.546,1 mil. lei, înregistrând o creştere 

nominală de 5,2%, cu 2,3 p.p. peste creşterea 

economică din anul 2014 (2,9%), respectiv cu 

8.992,6 mil. lei în cifre absolute mai mult decât în 

anul 2013 (173.553,5 mil. lei). 

Veniturile bugetului de stat au fost de 123.145,7 mil. 

lei, ritmul nominal de creştere înregistrat fiind de 

4,6% faţă de anul 2013. Contribuţia cea mai 

importantă la formarea veniturilor bugetului de stat o 

aduce TVA (41,3%), urmată de accize (19,5%) şi 

impozitul pe venit (19%). 

Încasările din impozit pe venit, de 23.441,7 mil lei, 

au înregistrat un ritm de creştere de 4,1% faţă de 

anul precedent.  

La impozitul pe profit s-au încasat 12.190,3 mil. lei, 

cu 1.297,1 mil.lei (11,9%) mai mult decât în anul 

2013 (10.893,2 mil.lei).  

Încasările din TVA au fost de 50.878,5 mil. lei, cu 

948,6 mil.lei (1,8%) mai mici decât încasările din 

2013. Această scădere se datorează sumelor 

restituite din TVA în anul 2014 care au fost cu 20% 

mai mari decât în anul 2013, afectând negativ 

rezultatele privind încasările din TVA. 
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Încasările din accize au fost mai mari cu 14,2 % 

(+2.984,0 mil. lei), respectiv 24.000,6 mil. lei în anul 

2014 faţă de 21.016,5 mil. lei în anul 2013. 

La bugetul asigurărilor sociale de stat, veniturile au 

fost de 38.845,0 mil. lei, în creştere cu 2,6% 

comparativ cu 2013 (37.851,2 mil. lei).  

Veniturile bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări de sănătate au fost de 19.026,9 mil. lei, 

înregistrând o creştere de 14,8% faţă de anul 2013 

(16.574,2 mil. lei).  

Comparativ cu anul 2013, la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj s-a înregistrat o creştere a veniturilor 

cu 6,2%, de la 1.439,6 mil. lei la 1 528,5 mil. lei. 

Cu privire la administrarea marilor contribuabili, 

au fost administrate 2.484 de societăţi din toată ţara, 

la care se adaugă administrarea sediilor secundare 

înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri 

asimilate salariilor.  

A fost colectată suma de 91.090,6 mil. lei, cu 14,7% 

mai mult decât în anul 2013. 

Veniturile bugetului de stat (formate în principal din 

taxa pe valoarea adaugată, accize, impozitul pe 

venit, impozitul pe profit) au fost de 69.049,2 mil. lei, 

cu 14,5 % peste nivelul realizat al anului 2013 

(60.297,6 mil lei). 

Încasările din impozit pe venit, de 7.588,6 mil. lei, au 

înregistrat un ritm de creştere de 6,0% faţă de anul 

precedent. 

La impozitul pe profit s-au încasat 6.839,9 mil. lei, cu 

1.365,5 mil. lei (24,9%) mai mult decât în anul 2013 

(5.474,4 mil. lei). 

Încasările din TVA au fost de 27.190,6 mil.lei, cu 

2.361,9 mil.lei (9,5%) mai mult decât încasările din 

anul 2013. 

În domeniul accizelor, încasările realizate în anul 

2014 au fost cu 2.956,2 mil. lei mai mari faţă de 

perioada similară a anului 2013, înregistrând o 

creştere de 15,0%. 

Activitatea de executare silită 

În anul 2014, din executare silită s-au încasat 

14.520,0 mil. lei, cu 11,6% mai puţin faţă de anul 

2013, respectiv din somaţii, 10.811,1 mil. lei (-3,7%); 

din conturi bancare poprite, 3.306.8 mil. lei (-30,3%); 

din popriri venituri terţi, 364,6 mil. lei (-11,7%); din 

valorificări sechestre bunuri mobile/imobile, 37,5 

mil.lei (+8,2%). 
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Cea mai eficientă modalitate de executare silită s-a 

dovedit a fi comunicarea somaţiei, care a condus la 

încasări de 74,5% din totalul veniturilor din 

executare silită. Din executare silită, la bugetul 

asigurărilor sociale de stat s-au încasat 3.537,3 mil. 

lei, reprezentând 24,4% din totalul încasărilor din 

executare silită. 

Din sumele încasate la bugetul general consolidat 

prin executare silită, de la debitori persoane juridice, 

un procent de 44,2%, respectiv suma de 6.133,4 mil. 

lei o reprezintă sumele încasate de la debitorii mari 

contribuabili şi un procent de 21,9%, respectiv suma 

de 3.042,4 mil. lei de la contribuabilii mijlocii. 

Arierate recuperabile 

La finele anului 2014 arieratele recuperabile la 

bugetele administrate de către ANAF au fost în 

sumă de 16.988,3 mil. lei. 

Încasările din arierate recuperabile au fost cu 13,3% 

mai mari în anul 2014 faţă de perioada similară a 

anului 2013, respectiv de la 28.867,3 mil. lei la  

32.694,5 mil. lei. 

Raportat la PIB, ponderea arieratelor rămase de 

recuperat la bugetele administrate de ANAF a fost 

de 2,5%. 
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Din totalul arieratelor ramase de recuperat la 31 

decembrie 2014, arieratele deţinute de contribuabilii 

mari reprezentau 30,6%, iar arieratele recuperabile 

datorate de contribuabilii mijlocii deţineau o pondere 

de 14,7%. 

La 31 decembrie 2014 gradul de colectare a 

arieratelor recuperabile la persoane juridice a fost de 

70,7%. 

În procesul de îmbunătăţire a colectării arieratelor 

fiscale, în cadrul ANAF s-a derulat Proiectul pilot 

vizând recuperarea arieratelor fiscale la contribuabilii 

mijlocii din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, prin 

care s-a urmărit sprijinirea şi încurajarea 

contribuabililor de a obţine înlesniri la plata 

obligaţiilor fiscale restante, în vederea diminuării 

volumului acestora. 

În anul 2014 au fost aprobate 6.794 cereri pentru 

eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante în 

sumă de 1.510,2 mil lei, cu 33,1% mai multe cereri 

faţă de anul 2013 (5.105 cereri pentru suma de 

1.603,2 mil. lei). Sumele încasate din ratele 

eşalonate la plată au crescut cu 47,4% în anul 2014 

(911,9 mil. lei) faţă de anul 2013 (618,5 mil. lei). 

Informaţii referitoare la performanţa, eficienţa şi 

eficacitatea activităţii ANAF în anul 2014 se 

regăsesc în anexa nr. 4 “Costul colectării” şi anexa 

nr. 5 ” Nivelul indicatorilor de performanţă”. 



COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE: 

Activitatea de Antifraudă Fiscală  

În concordanţă cu studiile interne realizate de ANAF 

şi cu estimările externe ale decalajelor fiscale, 

realizate de entităţi naţionale şi internaţionale de 

profil şi pe baza analizelor proprii de risc, a 

investigaţiilor şi informaţiilor fiscale, Direcţia 

Generală Antifraudă Fiscală şi-a îndreptat atenţia 

spre îndeplinirea unor obiective de o deosebită 

importanţă pentru prevenirea şi descoperirea 

evaziunii fiscale, dintre care se evidenţiază: 

- creşterea gradului de conformare a contribuabililor, 

atât prin asigurarea prezenţei inspectorilor antifraudă 

în anumite zone, cât şi prin monitorizarea unor 

activităţi cu risc fiscal ridicat; 

- identificarea şi instrumentarea fenomenelor de 

fraudă fiscală cu implicaţii fiscale negative 

semnificative asupra bugetului general consolidat al 

statului, pe baza analizei de risc şi a informaţiilor 

furnizate de instituţii specializate. 

Activitatea  de antifraudă fiscală s-a concretizat în 

sume totale atrase (respectiv, valoarea amenzilor 

contravenţionale, valoarea estimată a confiscărilor şi 

valoarea prejudiciilor aferente actelor de sesizare 

penală) în valoare totală de 3.838,7 mil. lei 

(echivalentul a 872,4 mil. euro). 

Pentru susţinerea obiectivelor propuse, activitatea 

de antifraudă fiscală a fost direcţionată spre acţiuni 

precum: 

- activităţi de control antifraudă prin care au fost 

instrumentate fapte de evaziune fiscală săvârşite 

prin lanţuri tranzancţionale fictive, urmare cărora au 

fost evaluate prejudicii totale cauzate bugetului de 

stat în sumă de 3.465,6 mil. lei (echivalentul a 787,6 

mil. euro). 

- acţiuni de verificare pe linia prevenirii şi 

combaterii evaziunii fiscale care se manifestă în 

domeniul muncii nedeclarate şi subdeclarate, în 

cadrul proiectului pilot vizând creşterea conformării 

fiscale în domeniul impozitului pe salarii şi 

contribuţiilor sociale, acţiunile fiind extinse şi la 

contribuabilii autorizaţi ca agenţi de muncă 

temporară. În urma controalelor efectuate au fost 

evaluate prejudicii în sumă totală de 338,4 mil. lei 

(echivalentul a circa 77 milioane euro) şi instituite 

măsuri asigurătorii în valoare totală de 268,4 mil. lei. 

- acţiuni de monitorizare a traficului rutier de bunuri 

care au vizat achiziţiile intracomunitare, dar şi alte 

acţiuni de verificare în trafic. 

- acţiuni de control ce au vizat comerţul cu cereale 

şi produse de morărit-panificaţie, fiind desfăşurate 

1.251 acţiuni de monitorizare în 657 locaţii de pe 

întreg teritoriul ţării, acţiuni de verificare la 10.073 

mijloace de transport, dar şi acţiuni de control la 

1.872 contribuabili. 
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Urmare verificării unui număr de 24.160 

contribuabili: 

- au fost aplicate 19.429 amenzi contravenţionale 

în valoare totală de 93,3 mil. lei (echivalentul a 21,2 

mil. euro), în mare măsură cu ocazia verificărilor 

privind autorizarea activităţilor desfăşurate, 

provenienţa legală a mărfurilor, dotarea şi utilizarea 

aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea 

disciplinei financiare;  

- au fost efectuate confiscări de numerar, venituri 

din activităţi ilicite şi bunuri, valoarea estimată a 

acestora fiind de 279,8 mil. lei (echivalentul a 63,6 

mil. euro), din care 193,8 mil. lei numerar şi venituri 

obţinute în mod ilicit; 86,02 mil. lei bunuri;  

- au fost înaintate organelor de urmărire penală 

714 acte de sesizare, valoarea prejudiciului aferent 

acestora însumând 3.465,6 mil. lei (echivalentul a 

787,6 mil. euro); 
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- s-a dispus suspendarea activităţii unui număr de 

1.628 agenţi economici, în principal pentru abateri 

de la prevederile legale privind dotarea şi utilizarea 

aparatelor de marcat electronice fiscale şi pentru 

nerespectarea normelor de comerţ; 

- au fost instituite 1.302 măsuri asigurătorii pentru 

active patrimoniale, în valoare totală de 2.480,7 mil. 

lei; 

- au fost propuşi pentru declararea în inactivitate 

fiscală un număr total de 592 contribuabili. 

Prin emiterea unui Ordin comun al Ministerului 

Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi al ANAF, în data de 10.02.2014 

a devenit operaţională Direcţia de Combatere a 

Fraudelor, 267 de inspectori aparţinând acestei 

structuri fiind detaşaţi în anul 2014 la unităţile de 

parchet, pentru o perioadă de 3 ani. Inspectorii 

antifraudă detaşaţi au fost solicitaţi pentru acordarea 

suportului tehnic de specialitate procurorilor în 

cauzele penale din domeniul economico-financiar, 

pe tot palierul competenţelor profesionale specifice. 

Au fost întocmite 2.428 rapoarte de constatare 

tehnico-ştiinţifică cu prejudicii însumând 6.460 mil. 

lei. De asemenea, au fost efectuate 1.521 verificări 

fiscale, 785 investigaţii financiare în vederea 

indisponibilizării de bunuri, 1.489,1 mil. lei fiind 

valoarea totală a sumelor şi bunurilor 

indisponibilizate. 



Activitatea în domeniul vamal 

Pe întreg teritoriul României, administraţia vamală 

urmăreşte aplicarea uniformă a reglementărilor 

vamale şi fiscale pentru produse accizabile, în 

domeniul autorizării şi supravegherii fiscale. 

Funcţionarii vamali contribuie la îndeplinirea 

atribuţiilor specifice, bazându-se pe bunele practici 

existente la nivel european şi internaţional în 

domeniul vamal şi fiscal, utilizând sistemul informatic 

vamal integrat, mijloace auto, mijloace de control 

nedistructiv sau de supraveghere amplasate în 

frontieră, echipe canine pentru depistarea drogurilor 

şi produselor din tutun şi un laborator vamal.  

a) În domeniul investigaţiilor vamale şi control 

ulterior, activităţile s-au desfăşurat în următoarele 

direcţii principale: 

- controlul ulterior şi reverificarea declaraţiilor 

vamale (în urma acţiunilor de control ulterior au fost 

stabilite drepturi de import şi alte taxe şi impozite 

datorate în cadrul operaţiunilor vamale, precum şi 

accesorii în sumă totală de 20,5 mil. lei, faţă de 1,3 

mil. lei în 2013); 
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- gestionarea şi raportarea la CE a cazurilor de 

peste 10.000 euro care reprezintă fraude/iregularităţi 

vamale la resursele proprii tradiţionale (principalele 

categorii de fraude şi iregularităţi identificate în 2014 

fiind: declararea inexactă a originii sau a 

provenienţei, încadrare tarifară eronată, traficul ilicit 

de ţigarete); 

- auditarea agenţilor economici solicitanţi de 

certificate AEO; 

- controlul ex-post al restituţiilor la export. 

b) Activitatea de supraveghere şi control vamal 

urmăreşte prevenirea şi combaterea traficului ilicit şi 

a contrabandei cu mărfuri şi bunuri având grad de 

risc ridicat, fiind direcţionată spre creşterea 

numărului de acţiuni în trafic ale echipelor de 

supraveghere şi control vamal şi echipelor canine. 

Acest domeniu de acţiune gestionat şi în colaborare 

cu alte instituţii ale statului, în cadrul căruia au fost 

confiscate bunuri în valoare de 28,5 mil. lei şi 

aplicate amenzi în valoare de 16,7 mil. lei, poate fi 

conturat prin prezentarea unora dintre dimensiunile 

sale: 
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- derularea a 70 misiuni proprii de supraveghere şi 

control vamal, din care 5 misiuni în colaborare cu 

inspectorii antifraudă şi 3 misiuni la solicitarea altor 

instituţii ( DIICOT, IGPR, IGPF); 

- desfăşurarea unor acţiuni de supraveghere şi 

control vamal comune pe frontiera româno-

moldoveană, conform Protocolului încheiat între 

ANAF şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova, la 

care au participat şi inspectori antifraudă, dar şi 

organele IGPF şi ale Jandarmeriei; 

- efectuarea, în medie, a 356 controale/echipă 

canină la mijloace de transport, în urma cărora au 

fost aplicate amenzi şi confiscate bunuri în valoare 

de 3,0 mil. lei ( 674.934 euro).  

c) Activitatea desfăşurată de inspectorii vamali 

în domeniul antidrog şi protecţiei drepturilor de 

proprietate intelectuală a evidenţiat o valoare 

estimativă de aproximativ 10,4 mil. euro pentru 

bunurile dovedite a încălca drepturile de proprietate 

intelectuală, ţările de origine sau de provenienţă a 

bunurilor reţinute fiind China, Turcia, Ucraina, etc.  

d) Personalul vamal a participat în anul 2014 la 

diverse operaţiuni vamale, în domenii  precum: 

mărfuri contrafăcute containerizate; combaterea 

traficului ilegal cu medicamente comandate prin 

intermediul Internet-ului; combaterea traficului ilegal 

cu mărfuri contrafãcute/pirat sau mărfuri traficate 

ilicit (în special alcool şi tutun); combaterea traficului 

ilicit de droguri şi arme; combaterea traficului ilicit cu 

substanţe psihoactive noi; contracararea 

diversiunilor ilicite şi a traficului de precursori chimici 

folosiţi la fabricarea  dispozitivelor explozive. 

e) În cadrul Laboratorului vamal central au fost 

lucrate aproximativ 1200 probe prelevate de către 

autoritatea vamală şi de către alte autorităţi. 

Laboratorul vamal central a participat la 3 teste 

interlaboratoare organizate de Grupul Laboratoarelor 

vamale Europene (CLEN) din cadrul Comisiei 

Europene şi la 1 test organizat de către Rafinăria 

Mol-Ungaria. De asemenea, personalul 

Laboratorului a fost implicat în Proiectul IMPEFO - 

”IMprovent of cross-border cooperation between 

Moldova and Romania on PEtroleum and FOod 

Products”, finanţat prin Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013, care are ca principale obiective înfiinţarea 

laboratorului vamal din Chişinău şi pregătirea 

acestuia pentru acreditare şi achiziţionarea a 3 

laboratoare mobile (1 pentru România şi 2 pentru 

Republica Moldova). 
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Activitatea de Inspecţie Fiscală 

Măsurile organizatorice întreprinse ca urmare a 

procesului de reorganizare început de ANAF în anul 

2013 au continuat şi pe parcursul anului 2014, având 

drept scop:  

-  continuarea măsurilor de prevenire si combatere a 

evaziunii fiscale;  

-  diminuarea  metodelor  de  evitare  a  declarării  şi 

plăţii obligaţiilor fiscale;  

-  creşterea  conformării  voluntare  la  declarare  şi 

plată;  

-  realizarea unei mai bune selecţii a contribuabililor 

pentru  inspecţie  fiscală  în  funcţie  de  nivelul  

riscului stabilit pe baza analizei de risc şi, astfel, o 

mai bună alocare a resurselor de inspecţie fiscală; 

-  îmbunătăţirea  rezultatelor  activităţii  de  inspecţie 

fiscală,  respectiv  creşterea  nivelului  indicatorilor 

valorici,  prin  care  se  măsoară  calitatea  actului  

de inspecţie,  în  special  pentru  creşterea  nivelului 

sumelor  suplimentare  atrase  la  bugetul  general 

consolidat.  

Principalele  acţiuni  în  care  au  fost  implicate 

structurile  de  inspecţie  fiscală  în  anul  2014,  au 

constat în efectuarea de:  

-  inspecţii  fiscale  în  vederea  soluţionării  în  

termen a  deconturilor  de  taxă  pe  valoarea  

adăugată  cu opţiune de  rambursare; efectuării 

controlului ulterior rambursării  TVA  la  contribuabilii  

selectaţi  în  funcţie de   nivelul  riscului  stabilit  ca  

urmare  a  analizei  de risc;  identificării  şi  

combaterii  fraudelor  privind  taxa pe valoarea 

adăugată;  

-  inspecţii  fiscale  din  proprie  iniţiativă,  la 

contribuabilii  persoane  juridice  sau  fizice,  care 

prezintă risc fiscal ridicat;  

-  inspecţii  fiscale  la contribuabili  identificaţi cu  risc 

fiscal asociat preţurilor de transfer;  

-  controale  inopinate,  controale  încrucişate  sau 

cercetări  la  faţa  locului  în   legătură  cu  inspecţiile 

fiscale în curs de desfăşurare;  

- verificări  în  vederea  soluţionării  cererilor  de 

restituire  de  accize  încadrate  în  categoria  de  

risc fiscal mare, cu respectarea termenului legal 

stabilit; 

- inspecţii fiscale în baza delegărilor de competenţă 

dispuse de structurile de la nivel central către 

structurile teritoriale aflate în coordonare, la: 

contribuabili mari neverificaţi în perioada de 

prescripţie; contribuabili mijlocii – Regiunea 

Bucureşti şi la contribuabili persoane fizice cu 

domiciliul fiscal pe teritoriul Regiunii Bucureşti. 

17 
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- inspecţii fiscale la contribuabili mijlocii din regiunile 

Braşov şi Ploieşti, în cadrul Proiectului pilot vizând 

salariile subdeclarate; 

-  verificări la contribuabilii care îndeplinesc condiţiile 

pentru declararea ca inactivi/reactivare. 

În anul 2014 au fost efectuate 70.912 inspecţii  şi  

controale (cu 18,4% mai puţin decât în anul 2013), 

urmare cărora au fost stabilite sume suplimentare 

totale (obligaţii şi accesorii) de 13.991,1 mil. lei (cu 

50,7% mai mult decât în anul 2013) şi a fost 

diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.575,5 mil. 

lei (1.156,2 mil. lei în anul 2013). 

Aparatul de control al activităţii de inspecţie fiscală 

din cadrul DGAMC a efectuat în anul 2014 un număr 

de 1.246 acţiuni de inspecţie fiscală, potrivit 

programelor de activitate aprobate de conducerea 

ANAF. Urmare acestor acţiuni, au fost atrase la 

bugetul general consolidat obligaţii suplimentare în 

sumă de 2.629,8 mil. lei. 
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Principalii indicatori sunt prezentaţi în Anexa nr. 10. 

Au fost aplicate 12.548 amenzi contravenţionale, în 

sumă totală de 24,0 mil.lei (cu 15,9% mai mare 

decât cea înregistrată în anul 2013 ). 

 A fost înaintat organelor abilitate în vederea 

continuării cercetărilor un număr de 2.914 sesizări 

pentru un prejudiciu de  9.217,6  mil. lei (cu 55,5% 

mai mult decât în anul 2013). 

Au fost instituite 2.339 măsuri asigurătorii, în valoare 

de 3.685,2 mil. lei (cu 26,5% peste valoarea 

înregistrată în anul 2013). 

Nivelul sumelor estimate din confiscările de bunuri şi 

numerar a crescut cu 294,2% de la 5,6 mil. lei în 

anul 2013 la 22,0 mil. lei în anul 2014.  
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Soluţionarea contestaţiilor  

ANAF soluţionează conform competenţelor stabilite, 

contestaţiile formulate împotriva deciziilor de 

impunere, a actelor administrative fiscale asimilate 

deciziilor de impunere, a deciziilor pentru 

regularizarea situaţiei emise în conformitate cu 

legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare 

a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, 

care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie 

vamală, accesoriile acestora, precum şi contestaţiile 

formulate împotriva deciziilor de reverificare.  

La sfârşitul anului 2013 se aflau în curs de 

soluţionare un număr de 2.363 dosare contestaţii 

cuprinzând 4.762 capete de cerere privind actele 

întocmite de organele ANAF  cu suma contestată de 

3.305,0 mil. lei. 

În cursul anului 2014 au fost înregistrate spre 

soluţionare un număr de 8.814 dosare contestaţii 

cuprinzând 17.621 capete de cerere privind actele 

administrative fiscale întocmite de organele ANAF 

cu sumă totală contestată de 8.992,9 mil. lei. Timpul 

mediu necesar pentru soluţionarea contestaţiilor a 

fost de 62 de zile. 

Au fost soluţionate un număr de 8.309 dosare 

contestaţii prin emiterea a 8.304 decizii cuprinzând 

16.434 capete de cerere privind actele întocmite de 

organele ANAF cu suma totală contestată de 

8.086,4 mil. lei, astfel că la data de 31.12.2014 se 

aflau în curs de soluţionare un număr de 2.868 

dosare contestaţii cuprinzând 5.949 capete de 

cerere privind actele întocmite de organele ANAF cu 

suma contestată de 4.211,5 mil. lei.  

Procentual, soluţiile emise de ANAF pe sume 

reprezintă: 52,8% respingere, 4,5% desfiinţare, 6,8% 

admitere şi 35,8% alte soluţii, comparativ cu anul 

2013, când, procentual, soluţiile emise pe sume 

reprezentau: 45,7% respingere, 14,8% desfiinţare, 

4,2% admitere şi 35,3% alte soluţii.  

Din totalul soluţiilor emise a fost antamat fondul 

pentru suma de 5.188,3 mil. lei, reprezentând 13.770 

capete de cerere (admise, desfiinţate şi respinse), 

ceea ce reprezintă 64,2% din totalul sumelor 

soluţionate.  

De asemenea, din totalul sumelor soluţionate pe 

fond au fost admise şi desfiinţate actele 

administrative fiscale atacate pentru suma totală de 

916,7 mil. lei, reprezentând un număr de 2.219 

capete de cerere. Ponderea sumelor pentru care s-

au pronunţat soluţii de admitere şi desfiinţare acte 

administrative fiscale în totalul sumelor soluţionate 

pe fond a fost 17,7%, comparativ cu anul 2013, când 

ponderea acestora a fost 29,3%. 



În cauzele având ca obiect deciziile de soluţionare a 

contestatiilor contribuabililor, instanţele s-au 

pronunţat, hotărând că suma de 395,7 mil. lei, în 734 

cazuri a fost corect stabilită în sarcina 

contribuabililor, în timp ce pentru suma de 112,3 mil. 

lei, în 483 cazuri, au dat câştig de cauză 

contribuabililor, anulând actele administrative fiscale 

emise de ANAF. Totodată, pentru suma de 13,1 mil. 

lei, instanţele au pronunţat în 30 cazuri alte soluţii. 

Astfel, din totalul sumelor contestate la instanţa de 

judecată, au fost admise în favoarea contribuabilului 

22,1 %. 

În vederea asigurării transparenţei decizionale a 

activităţii de soluţionare a contestaţiilor şi a 

manifestării rolului activ în relaţia cu contribuabilii, în 

vederea aplicării prevederilor legislaţiei fiscale în 

mod unitar, s-a efectuat publicarea pe site-ul ANAF 

a conţinutului depersonalizat al deciziilor de 

soluţionare emise în procedura prealabilă. Totodată, 

în cursul anului 2014 au fost întreprinse măsuri în 

vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ fiscal şi de 

soluţionare a contestaţiilor. 

Activitatea de Informaţii Fiscale 

ANAF susţine creşterea eficienţei activităţii de 

inspecţie/investigaţie/verificare fiscală, aceasta 

reprezentând una din acţiunile necesare realizării 

obiectivului său  strategic de prevenire şi combatere 

a evaziunii şi fraudei fiscale, în special în domeniul 

tranzacţiilor intracomunitare. În scopul realizării 

acestui obiectiv, ANAF gestionează procesele de 

obţinere, verificare, procesare, stocare şi valorificare 

a datelor şi informaţiilor relevante pentru 

administraţia fiscală. 

Astfel, pe parcursul anului 2014, în cadrul activităţii 

de cooperare administrativă cu statele membre ale 

Uniunii Europene, în sfera TVA au fost primite un 

număr de 1.608 solicitări de informaţii din celelalte 

state şi s-au transmis 2.947 solicitări de informaţii, 

iar în sfera impozitelor directe, în baza prevederilor 

Directivei 2011/16/UE privind cooperarea 

administrativă în domeniul fiscal, precum şi în baza 

convenţiilor de evitare a dublei impuneri la care 

România este parte, a fost primit un numar de 246 

solicitări de informaţii din partea administraţiilor 

fiscale străine şi au fost transmise în afara ţării 83 

solicitări de informaţii din domeniul impozitării 

directe. 

De asemenea, în domeniul controalelor multilaterale 

s-a asigurat coordonarea unui număr de 8 controale 

desfăşurate în vederea combaterii fraudei în 

domeniul tranzacţiilor intracomunitare. 
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În anul 2014, s-a asigurat monitorizarea modificărilor  

în regimurile de sancţiuni internaţionale în vigoare şi 

informarea corespunzătoare a structurilor din cadrul 

ANAF şi a celorlalte instituţii publice interesate, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 202/2008 

privind punerea în aplicare a sancţiunilor 

internaţionale şi OMFP 1.856/2011. 

 În vederea extinderii surselor de informaţii, 

concomitent cu îmbunătăţirea calităţii acestora, la 

nivelul ANAF au fost încheiate 9 protocoale  de 

colaborare cu instituţii deţinătoare de informaţii 

relevante din punct de vedere fiscal, respectiv cu: 

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc; Consiliul 

Naţional al Audiovizualului; Casa de Pensii 

Sectorială a MapN; Asociaţia Română a Băncilor; 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –Direcţia 

Generală de Pescuit - AMPOP; Ministerul Agiculturii 

şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului; 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română; Autoritatea 

Navală Română; Ministerul Transporturilor- 

Autoritatea Rutieră Română şi au fost actualizate, 

prin încheierea  de acte adiţionale, alte 3 protocoale 

existente.  

În acelaşi timp, au fost realizate periodic analize în 

baza unor criterii de risc pentru un număr 

aproximativ de 9.600 de contribuabili români şi au 

fost soluţionate 485 solicitări de informaţii provenite 

atât din partea celorlalte structuri ale ANAF, cât şi 

din partea altor instituţii cu privire la 54.319 

contribuabili. 

De asemenea, s-a continuat implementarea 

Strategiei de conformare fiscală pe baza gestionării 

riscurilor, fiind realizate o serie de acţiuni specifice 

precum: 

-  actualizarea Registrului riscurilor aferent Strategiei 

de conformare fiscală pe baza gestionării riscurilor; 

- derularea proiectului pilot ce vizează salariile 

subdeclarate, ca urmare a recomandărilor  FMI cu 

privire la implementarea Strategiei de conformare 

fiscală pe baza gestionării  riscurilor. 

Prin colaborarea structurilor de informaţii fiscale, 

inspecţie şi antifraudă fiscală, s-a derulat Proiectul 

pilot vizând reducerea salariilor subdeclarate în 

rândul contribuabililor mijlocii din regiunile Ploieşti şi 

Braşov. Proiectul a urmărit reducerea evaziunii 

fiscale în zona muncii subdeclarate, fiind făcut public 

printr-un comunicat de presă lansat în luna aprilie 

2014.  

O pre-testare a metodologiei de control a avut loc 

anterior inspecţiilor propriu-zise, ceea ce a permis 

identificarea principalelor modele de evaziune. 

Ulterior, au fost transmise scrisori de notificare către 

toţi contribuabilii vizaţi de proiect. Inspecţiile fiscale, 

care au fost derulate în a doua jumatate a anului 

2014, au fost precedate de acţiuni de control ale 

Inspecţiei Muncii.  
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Ca urmare a implementării proiectului, s-a înregistrat 

o creştere net superioară a fondului de salarii brute 

pentru cele două regiuni. De asemenea, în anul 

2014, s-a înregistrat o creştere a numărului mediu 

de angajaţi per total regiuni cu 1.217,5 salariaţi mai 

mult decât media anului anterior. 

În urma inspecţiilor efectuate la 500 de contribuabili 

selectaţi, au fost stabilite obligaţii fiscale 

suplimentare în sumă totală de 110,9 mil. lei. S-au 

aplicat amenzi în sumă de 0,3 mil. lei, au fost 

înaintate organelor de urmărire şi cercetare penală 

un număr de 7 sesizări penale pentru un prejudiciu 

în valoare de 19,9 mil. lei şi s-au instituit măsuri 

asiguratorii  în valoare de 44,7 mil. lei. 
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 Asistenţa acordată contribuabililor 

În vederea îmbunătăţirii conformării voluntare şi 

creşterii volumului încasărilor bugetare, în anul 2014 

s-a urmărit furnizarea în condiţii de calitate a 

asistenţei solicitate de către contribuabili, precum şi 

adaptarea şi dezvoltarea de servicii electronice. 

Potrivit Strategiei privind serviciile oferite 

contribuabililor, eforturile au fost îndreptate în 

direcţia diversificării canalelor de comunicare cu 

contribuabilii şi a creşterii ponderii serviciilor 

electronice, concomitent cu asigurarea unei 

asistenţe de specialitate corespunzătoare. 

La nivel central s-a menţinut aproape la acelaşi nivel 

numărul adreselor soluţionate, în timp ce 

răspunsurile transmise prin e-mail şi cele la apelurile 

telefonice au înregistrat o diminuare cu 63%, 

respectiv cu 19%. 

Diminuarea numărului de solicitări se datorează 

dezvoltării celorlalte canale de comunicare cu 

contribuabilii, respectiv: 

 - Spaţiul Privat Virtual; 

 - SMS; 

 - Depunerea on-line a declaraţiilor electronice; 

 - Unificarea canalelor de comunicare prin e-mail 

într-unul singur. 

La nivel teritorial, o posibilă cauză a scăderii 

solicitărilor formulate de contribuabili prin e-mail (cu 

28%) şi telefonic (cu 22%)  ar  putea fi explicată prin: 

 - reducerea contactului cu unitatea fiscală ca 

urmare a extinderii canalului depunerii on-line a 

declaraţiilor fiscale, pe baza consultării instrucţiunilor 

postate pe portal; 

 - consultarea ghidurilor fiscale tematice, postate 

pe portal, care facilitează îndeplinirea obligaţiilor 

fiscale ale contribuabililor; 

 - consultarea comunicatelor de presă privind 

obligaţiile fiscale ale contribuabililor; 

 -  ridicarea nivelului de cunoaştere şi conştientizarea 

obligaţiilor fiscale din partea contribuabililor, ca 

urmare a furnizării asistenţei de calitate. 

Se observă creşterea gradului de utilizare a 

canalelor electronice de interacţiune cu administraţia 

fiscală. Au fost postate pe portal, pentru consultare, 

ghiduri fiscale tematice care facilitează îndeplinirea 

obligaţiilor fiscale ale contribuabililor. 

Solicitările prin corespondenţa scrisă sunt 

determinate de situaţiile insuficient reglementate de 

legislaţia fiscală.  

În comparaţie cu celelalte canale de comunicare, 

formularea în scris a unei cereri de asistenţă oferă 

posibilitatea contribuabililor de a expune situaţii 

complexe, inclusiv ataşarea de documente 

justificative ce pot ajuta organul fiscal în vederea 

clarificării situaţiei fiscale a acestora. 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONFORMĂRII VOLUNTARE 
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De asemenea, a fost implementată aplicaţia 

“Formular asistenţă”, care contribuie la 

îmbunătăţirea procedurii de acordare a asistenţei 

prin e-mail, permiţând arondarea automată şi 

gestionarea mai eficientă a solicitărilor. 

Prin intemediul aplicaţiei informatice ,,Formular de 

asistenţă,, s-au primit de la data implementării 

acesteia, respectiv 10 iunie 2014 şi până la sfârşitul 

anului, 3.084 e-mail-uri. 

Implementarea Acordului guvernamental Delivery 

Unit - Unitatea de implementare a priorităţilor a 

inclus două seturi de măsuri privind asistenţa 

contribuabililor: 

- Realizarea interacţiunii de tip “front-office” cu 

administraţia fiscală. Au fost desemnate 2 unităţi 

pilot pentru implementarea conceptului şi anume 

AJFP Vâlcea şi AJFP Ilfov. Totodată, au fost 

elaborate procedurile de lucru privind modul de 

funcţionare a interacţiunii contribuabililor cu 

administraţia fiscală, solicitându-se AJFP-urilor 

implicate dispunerea de măsuri în vederea 

implementării. 

- Revizuirea tuturor tipurilor de cereri depuse de 

contribuabili pentru eliberarea diverselor categorii de 

documente/emiterii autorizaţiilor solicitate şi a 

documentelor necesare în vederea emiterii 

răspunsurilor, în scopul limitării acestor documente 

la o listă exhaustivă  şi pentru aplicarea unitară de 

către toate unităţile fiscale. 

A fost elaborat proiectul Ghidului privind actele  

justificative necesare eliberării diverselor categorii de 

documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de 

contribuabili, care a fost transmis direcţiilor de 

specialitate din cadrul ANAF, în vederea 

completării/actualizării acestuia, după caz. 

ANAF a dezvoltat serviciile „Spaţiul Privat Virtual” şi 

„Buletinul Informativ Fiscal”, asigurând:  

- comunicarea actelor administrative fiscale emise în 

formă electronică de către organele fiscale; 

- transmiterea de cereri, înscrisuri sau documente de 

către persoanele fizice organului fiscal. 

Începând cu data de 15 septembrie 2014, serviciul a 

devenit funcţional pentru contribuabilii - persoane 

fizice ce au domiciliul fiscal pe raza DGRFP 

Bucureşti, iar începând cu data de 15 decembrie 

2014 serviciul a devenit disponibil în toată ţara. 

Totodată, prin intermediul serviciului „Buletinul 

informativ fiscal” sunt puse la dispoziţia persoanelor 

fizice unele informaţii publice cu caracter fiscal, în 

scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor 

fiscale (ex: noutăţi legislative, calendarul obligaţiilor 

fiscale, ghiduri cu tematică fiscală, etc.). 
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În perioada 15 septembrie – 31 decembrie 2014, 

prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual s-a 

înregistrat un număr de 7.617 cereri, din care: (cu 

optiunea 'ghişeu' - 3.165; cu opţiunea 'verificare 

decizie'  - 4.452 ). Total persoane ale căror cereri au 

fost aprobate a fost 7.502. 

Pentru realizarea unei comunicări eficiente, prin care 

contribuabilii să conştientizeze obligaţiile ce le revin, 

au fost elaborate următoarele ghiduri/pliante: 

-“Ghidul privind declararea şi plata contribuţiilor 

sociale de către persoanele fizice care realizează 

venituri din activităţi independente şi alte venituri 

precum şi de către persoanele fizice care nu 

realizează venituri”; 

-“Ghidul privind impozitarea veniturilor realizate din 

arendarea terenurilor”; 

-„Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează 

venituri din profesii libere din România”; 

-„Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care 

realizează venituri comerciale din România”; 
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-„Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care 

realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”; 

-“Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care 

realizează venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală din România” (proiect); 

-„Ghidul fiscal privind obligaţiile declarative ale 

persoanelor fizice care realizează venituri din 

străinătate şi desfăşoară activitate în România” 

(proiect); 

-„Ghidul angajatorului” (proiect); 

-„Ghidul privind actele justificative necesare eliberării 

diverselor categorii de documente/emiterii 

autorizaţiilor solicitate de contribuabili” (proiect); 

-“Venituri din cedarea folosinţei bunurilor - Cum 

declar şi cum plătesc impozitul pe venit şi 

contribuţiile de asigurări sociale de sănătate?”; 

-“Venituri din arendarea bunurilor agricole” - Cum se 

declară şi cum se plătesc impozitul pe venit şi 

contribuţiile de asigurări sociale de sănătate?”. 

În vederea analizării calităţii serviciilor electronice 

puse la dispoziţia contribuabililor, a fost publicat, pe 

Portalul ANAF, un chestionar prin care a fost 

monitorizat gradul de satisfacţie a contribuabililor cu 

privire la serviciile oferite. În urma analizării 

răspunsurilor oferite de contribuabili, au rezultat 

următoarele: 

- oportunitatea introducerii de noi informaţii în 

„Dosarul fiscal”, precum şi stabilirea unei frecvenţe 

mai mari de actualizare a acestora;  

- necesitatea implementării unor servere de ultimă 

generaţie şi optimizarea site-ului pentru toate 

sistemele de operare; 

- necesitatea implementării  unui sistem de plată 

electronic, atât la sediile ANAF, prin instalarea de 

POS-uri, cât şi on-line prin card bancar; 

- necesitatea implementării unui serviciu de 

comunicare electronic care să permită transmiterea 

şi primirea informaţiilor rapid şi sigur. 

Pentru sprijinirea companiilor furnizoare de servicii 

electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi 

televiziune, o nouă schemă specială denumită Mini 

One Stop Shop (M1SS) a devenit operaţională la 1 

ianuarie 2015. M1SS permite companiilor să se 

înregistreze, să depună declaraţii şi să plăteasca 

TVA datorat Statului Membru - de Consum prin 

intermediul portalului web pus la dispoziţie de către 

Statul Membru de Identificare (de obicei Statul 

Membru în care compania şi-a stabilit activitatea 

economică). Simplificarea constă în oportunitatea ca 

respectivele companii să nu se mai înregistreze în 

fiecare dintre statele în care datoreaza TVA, dar să 

beneficieze de servicii electronice prin intermediul 

Statului Membru de Identificare. 
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Activitatea de verificare a persoanelor fizice cu 

averi/venituri mari 

Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a 

persoanelor fizice cu venituri/averi mari, în anul 

2014, a avut la bază următoarele obiective: 

- asigurarea conformării fiscale a persoanelor fizice 

cu averi/venituri mari prin aplicarea unui tratament 

fiscal corect, respectiv efectuarea de verificări fiscale 

la contribuabilii selectați pe baza analizei de risc, 

identificarea veniturilor nedeclarate, impozitarea 

acestora, informarea contribuabililor în scopul 

asigurării cunoașterii, înțelegerii și aplicării corecte a 

legislației în vigoare, precum și aplicarea unor 

tratamente alternative de creștere a conformării 

voluntare; 

- creşterea venitului mediu anual declarat al 

contribuabililor persoane fizice cu averi/venituri mari, 

care fac obiectul programului, din toate sursele 

impozabile. 

- dezvoltarea campaniilor de creştere a conformării 

pentru declararea şi plata impozitului pe veniturile 

realizate de grupul ţintă; 

- consolidarea prezenţei on-line a serviciului de 

asistenţă contribuabili pentru programul PFAM; 

- comunicarea cu organizaţiile profesionale 

relevante care activează în domeniul impozitului pe 

venit; 

Implementarea obiectivelor prezentate a fost 

realizată prin derularea unor acţiuni specifice, în plan 

legislativ, al creşterii conformării voluntare sau în 

plan operaţional, dintre care se evidenţiază: 

- publicarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor 

persoanei fizice supuse verificării fiscale; 

- desfășurarea celor două campanii de notificare: 

•    notificarea amiabilă (înainte de termenul de 

declarare), astfel că la data de 20 mai 2014 au 

fost expediate 425 de notificări către persoanele 

fizice cu averi mari, în vederea încurajării 

conformării voluntare la declararea veniturilor 

obţinute din străinătate, aferente anului fiscal 

2013. 

•    notificare de nedeclarare (după primirea 

informațiilor cu privire la declararea la termen), 

astfel că la data de 24 noiembrie 2014 au fost 

expediate 328 notificări de nedeclarare către 

persoanele fizice cu averi mari, prin care s-a 

solicitat depunerea declarațiilor privind veniturile 

obținute din străinătate.  

-  iniţierea de verificării fiscale asupra persoanelor 

fizice în cazurile în care rezultatul verificării fiscale 

prealabile documentare reprezintă diferenţe 

semnificative. 
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Urmare campaniilor de notificare privind 

conformarea voluntară a persoanelor fizice având ca 

obiect veniturile obţinute din străinătate desfăşurate 

în ultimii 2 ani, precum şi a verificărilor demarate, au 

fost realizate următoarele rezultate: 

- pentru anul 2010 au declarat venituri din străinătate 

un număr de 24 de persoane din grupul țintă,  

- pentru anul 2011 au declarat astfel de venituri 48 

de persoane,  

- pentru anul 2012, au depus declarații 48 de 

persoane,  

- pentru anul 2013, au depus declaraţii 59 persoane. 

Totodată, veniturile declarate din străinătate pentru 

anul 2013, au fost de 7,9 ori mai mari decât cele 

declarate pe anul 2012, crescând de la 18,3 mil. lei 

la 144,3 mil. lei. 

În plan operaţional, dintre cele 30 de verificări fiscale 

declanșate în anul 2013, au fost finalizate un număr 

de 28 verificări fiscale prealabile documentare, 

pentru care s-au întocmit rapoartele de verificare. Un 

număr de 2 verificări fiscale prealabile documentare 

iniţiale necesită cercetări suplimentare.  

Au fost emise 11 avize de verificare fiscală 

persoanelor fizice la care s-au constatat diferențe 

care depăşesc limitele prevăzute de legislaţia în 

vigoare. Din cele 11 verificări fiscale,  7 sunt în faza 

de finalizare, aflându-se în procedura de comunicare 

către persoanele fizice a constatărilor rezultate din 

verificări. 

Proceduri pentru administrarea veniturilor 

În domeniul administrării impozitelor şi taxelor cu 

regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la 

sursă au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

- actualizarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată 

la bugetul de stat, precum şi instrucţiunile de 

completare a unor formulare (OPANAF nr. 

123/2014; OPANAF nr. 1.292/2014; OPANAF nr. 

1.703/2014; OPANAF nr. 4024/2014) în urma unor 

modificări ale prevederilor Codului fiscal, aplicabile 

începând cu 1 ianuarie 2014. 

În domeniul administrării impozitului pe venitul 

persoanelor fizice au fost întreprinse următoarele 

acţiuni:  

- adaptarea modelului şi conţinutului unor 

formulare la modificările prevăzute la Titlul III din 

Codul fiscal (OPANAF nr. 530/2014; OPANAF nr. 

1.672/2014; OPANAF nr. 2.365/2014); 
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- elaborarea procedurii privind recalcularea plăţilor 

anticipate cu titlu de impozit  (OPANAF nr. 

2.365/2014). În cadrul procedurii, au fost inventariate 

situaţiile care pot conduce la recalcularea plăţilor 

anticipate urmare solicitării contribuabililor, 

documentele justificative necesare în susţinerea 

cererilor depuse, identificarea operaţiunilor de 

administrare, precum şi termenele de soluţionare a 

cererilor depuse. 

În anul 2014, tipărirea şi comunicarea deciziilor de 

impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit 

pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de 

contribuţii de asigurări sociale (formular 260), s-a 

făcut centralizat, prin Unitatea de Imprimare Rapidă, 

conform procedurilor. 

În domeniul administrării contribuţiilor sociale 

obligatorii au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

- aprobarea procedurii privind stabilirea plăţilor 

anticipate cu titlu de impozit, a plăţilor anticipate 

reprezentând contribuţii de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu 

de contribuţii de asigurări sociale (OPANAF nr. 

277/2014); 

În domeniul gestionării registrului contribuabililor şi a 

contribuabililor nerezidenţi au fost întreprinse 

următoarele acţiuni: 

- unificarea şi  modificarea procedurilor de aplicare 

a prevederilor art.78^1 din Codul de procedură 

fiscală, precum şi a conţinutului formularelor, care 

reglementează fluxurile pentru declararea 

contribuabililor inactivi, îndreptarea erorilor materiale 

şi reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, care 

sunt aplicate de organele fiscale, precum şi de către 

organele de control ale DGAF (OPANAF nr. 

1.847/2014). 

- elaborarea Normeleor pentru selectarea 

contribuabililor nerezidenţi persoane fizice, care au 

atribuite numere de identificare fiscală.  

În domeniul gestiunii taxei pe valoarea adăugată au 

fost întreprinse următoarele acţiuni:  

- adaptarea procedurilor, precum şi a formularelor 

în domeniul administrării taxei pe valoarea adăugată 

la modificările legislative aduse Codului fiscal, 

Codului de procedură fiscală şi Normelor 

metodologice de aplicarea a Codului fiscal:  

- eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2014, a 

obligativităţii justificării achitării taxei aferente 

importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate 

în alt stat membru (OPANAF nr. 59/2014) şi a celor 

efectuate în România de către persoanele 

impozabile neînregistrate, nestabilite pe teritoriul 

Uniunii Europene (OPANAF nr. 225/2014); 
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- reglementarea condiţiilor trecerii de la aplicarea 

obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la 

încasare, pentru persoanele impozabile care la data 

de 1 ianuarie 2014 aplicau sistemul TVA la încasare 

(OPANAF nr. 235/2014); 

- modificarea Procedurii de soluţionare a 

deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea 

adăugată cu opţiune de rambursare (OPANAF nr. 

491/2014), modificare ce vizează restructurarea 

etapelor de soluţionare a deconturilor cu sume 

negative cu opţiune de rambursare. Procedura a fost 

corelată cu dispoziţiile introduse în Codul de 

procedură fiscală privind efectuarea unei analize de 

risc pentru stabilirea listei contribuabililor cu risc 

fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea 

inspecţiei fiscale ulterioare. Totodată, a fost 

reglementată posibilitatea organelor de inspecţie 

fiscală de a selecta pentru efectuarea inspecţiei 

fiscale ulterioare, în mod aleatoriu, şi contribuabili 

fără risc fiscal. 

Actele normative emise de ANAF sunt prezentate în 

anexa nr. 11. 
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Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale 

(RAMP) 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală deţine un 

rol central în procesul de asigurare a veniturilor 

necesare pentru finanţarea investiţiilor publice vitale 

dezvoltării infrastructurii şi a serviciilor publice, în 

beneficiul tuturor cetăţenilor României.  

Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale 

(2013-2018), dezvoltat în parteneriat cu Banca 

Mondială, a intrat în efectivitate în semestrul II al 

anului 2013 şi este dezvoltat pe baza unei strategii 

de transformare a mediului organizaţional, având în 

centrul preocupărilor facilitarea conformării prin 

transparenţă şi îndrumare, tratament corect şi 

asistenţă atât pentru persoanele fizice cât şi pentru 

cele juridice, totul la cel mai scăzut cost posibil 

pentru contribuabili, prin utilizarea celor mai 

moderne soluţii tehnologice şi servicii electronice. În 

mod special, proiectul RAMP va contribui la 

îmbunătăţirea serviciilor pentru contribuabili în 

termeni de accesibilitate, încredere, calitate, 

promptitudine şi siguranţă.  

Anul 2014 a însemnat pentru Proiectul de 

Modernizare a Administraţiei Fiscale continuarea 

procedurilor de achiziţie iniţiate în ultima parte a 

anului anterior şi demararea activităţilor de 

implementare pe fiecare componentă a proiectului. 

În acest sens, la nivelul Unităţii de Management a 

Proiectului, pe parcursul anului 2014 au fost 

gestionate 24 de proceduri de achiziţie, fiind 

semnate un număr de 17 contracte de consultanţă şi 

furnizare de bunuri sau servicii tehnice. Toate 

informaţiile sunt disponibile pe portalul ANAF 

www.anaf.ro. 

Pe tot parcursul anului 2014, ANAF a mobilizat prin 

intermediul RAMP resurse importante în scopul 

modernizării propriei activităţi, adoptării unei 

abordări centrate pe nevoile contribuabilului, 

identificării dorinţelor acestuia, urmând ca primele 

rezultate majore să fie vizibile începând cu anul 

2015. 

Există o serie de beneficii concrete pe care proiectul 

RAMP le generează pentru angajaţii ANAF. În acest 

sens, sunt prevăzute programe intensive de training 

şi dezvoltare, utilizarea instrumentelor analitice 

moderne şi o organizare eficientă a proceselor de 

activitate, care să implice cât mai puţine sarcini 

manuale, în concordanţă cu cele mai bune practici 

internaţionale. 

Prin implementarea Proiectului de Modernizare a 

Administraţiei Fiscale, ANAF şi-a asumat un 

angajament major, acela de a deveni o administraţie 

fiscală modernă şi performantă la nivel european, 

preocupată de oferirea de servicii pentru 

contribuabili şi pe sprijinirea dezvoltării mediului de 

afaceri din România. 

CREŞTEREA EFICIENŢEI COLECTĂRII 
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Dezvoltarea proiectelor ANAF 

În completarea iniţiativei de reformă a ANAF 

realizată prin intermediul proiectului RAMP, o serie 

de iniţiative punctuale de schimbare sunt realizate 

prin intermediul altor proiecte dezvoltate la nivelul 

ANAF în domeniul administrării fiscale şi vamale. 

Prin intermediul proiectului „Dezvoltarea unui 

parteneriat viabil între Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală şi beneficiarii direcţi ai 

serviciilor furnizate de aceasta – premisă a 

eficientizării sistemului de colectare a veniturilor 

publice”, proiect finanţat din fonduri nerambursabile 

în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS 

31224, s-a urmărit crearea unui mecanism 

decizional consultativ pentru activitatea de 

administrare a veniturilor publice. Obiectivul 

proiectului este creşterea gradului de conformare 

voluntară a contribuabililor prin consolidarea 

civismului fiscal. În cursul anului 2014 s-au organizat 

două seminarii care au permis unui număr de 50 

funcţionari publici de specialitate din ANAF 

elaborarea Manualului de tehnici şi instrumente de 

comunicare, precum şi a documentelor de 

reglementare a modului de organizare a consultărilor 

publice periodice ANAF – mediu de afaceri şi în 

domeniul raportării anuale. 

În egală măsură, în anul 2014 a fost lansat proiectul 

"Îmbunătăţirea proceselor de activitate ale Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală", proiect finanţat 

din fonduri nerambursabile în cadrul Programului 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

Prin intermediul acestui proiect se doreşte, în 

principal, îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate 

de ANAF către clienţii săi prin: definirea serviciilor şi 

expunerea acestora într-un catalog de servicii; 

creşterea eficienţei operaţionale prin reproiectarea 

proceselor de activitate ale ANAF; elaborarea 

standardelor de calitate la nivelul serviciilor livrate 

contribuabililor. În cursul anului 2014 au fost lansate 

procedurile de achiziţie din cadrul acestui proiect şi a 

fost demarată execuţia contractelor de consultanţă. 

Tot în cursul anului 2014, Direcţia Generală de 

Tehnologia Informaţiei a implementat şi a finalizat cu 

succes proiectul „Implementarea politicii de 

securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat 

European” finanţat din fonduri nerambursabile în 

cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative, proiect în cadrul căruia au 

fost realizate: 

- elaborarea politicii de securitate IT şi 

implementarea măsurilor şi procedurilor aferente; 

- dezvoltarea şi implementarea sistemului de 

monitorizare a securităţii IT; 

- implementarea semnăturii electronice–pilot, pentru 

Declaraţia Sumară de Intrare (DSI) gestionată în 

Sistemul de Control al Importurilor; 
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- instruirea personalului vamal/IT privind măsurile de 

securitate IT, utilizarea semnăturii electronice în 

declaraţia sumară de intrare  şi configurarea, 

instalarea şi utilizarea sistemului de monitorizare IT; 

- achiziţia de echipamente hardware şi licenţe; 

- realizarea platformei de redundanţă (sisteme de 

operare şi baze de date) a componentelor SIIV. 

În colaborare cu Direcţia Generală de Integritate s-

au făcut demersuri pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile disponibile prin intermediul 

Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014, 

demersuri concretizate prin semnarea, la 31 

octombrie 2014, a contractului de finanţare pentru 

implementarea proiectului ,,Creşterea integrităţii în 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin 

cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii’’.  

Obiectivul proiectului este dezvoltarea cadrului 

instituţional şi a procedurilor de prevenire şi 

combatere a corupţiei şi a încălcării eticii 

profesionale, precum şi creşterea nivelului de 

integritate în cadrul ANAF. Contractul se derulează 

pe o perioadă de 18 luni în parteneriat cu 

Secretariatul General al Guvernului – Cancelaria 

Primului Ministru şi cu Administraţia Fiscală din 

Norvegia. 

În ceea ce priveşte proiectele finanţate prin 

Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

(ENPI), în cadrul Programul Operaţional Comun 

România - Ucraina - Republica Moldova 2007 – 

2013, ANAF în colaborare cu Serviciul Vamal al 

republicii Moldova asigură implementarea Proiectului 

„Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între 

Republica Moldova şi România privind produsele 

petroliere şi alimentare IMPEFO”- cod MIS-ETC 

988. Obiectivul general al proiectului este 

promovarea administrării eficiente prin modernizarea 

punctelor vamale comune dintre România şi 

Moldova şi stabilirea unei cooperări strânse între 

autorităţile de frontieră ale României şi Moldovei în 

vederea asigurării unui grad ridicat de transparentă, 

siguranţă şi conformitate a informaţiei cu 

reglementarile vamale referitoare la importul, 

exportul şi tranzitul produselor petroliere şi 

alimentare. 

Totodată, în sfera cooperării interinstituţionale, 

ANAF are calitatea de partener alături de 

Inspectoratul General al Poliţiei Române în proiectul 

“Întărirea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii de 

a combate fraudele intra-comunitare– INTRAFRAUD 

”HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003842, respectiv 

alături de Parchet în proiectul “Îmbunătăţirea 

metodelor şi a cooperării instituţionale în vederea 

combaterii fraudei la TVA” 

HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005184. 
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Acţiuni de cooperare internaţională 

În anul 2014, ANAF a devenit membru în Consiliul 

Executiv al Organizaţiei Intra - Europeane a 

Administraţiilor Fiscale (IOTA), ceea ce a 

reprezentat un rol mai activ şi o poziţie vizibilă în 

contextul internaţional, prin intensificarea prezenţei 

şi activităţii în cadrul acestei organizaţii de profil din 

Europa. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea unor activităţi de 

cooperare internaţională şi schimb de experienţă cu 

alte administraţii fiscale şi vamale, precum şi cu 

organizaţiile internaţionale de profil pe probleme 

legate de administrarea fiscală şi vamală, ANAF a 

organizat în anul 2014 la Bucureşti o serie de 

reuniuni importante în domeniul său de activitate:  

  15 - 16 mai 2014, Reuniunea conducătorilor 

administraţiilor vamale din statele membre ale 

Uniunii Europene şi Turcia. 

În cadrul reuniunii au fost analizate probleme 

importante privind funcţionarea uniunii vamale, 

cooperarea între administraţiile vamale şi folosirea 

mijloacelor tehnice de control nedistructiv pentru 

prevenirea şi descoperirea fraudelor vamale şi 

fiscale. 

 4 – 6 iunie 2014, Forumul cu tema „Marii 

contribuabili”, eveniment sub egida Organizaţiei 

Intra - Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA). 

Obiectivul evenimentului a vizat cunoaşterea 

diverselor abordări şi experienţe naţionale referitoare 

la administrarea marilor contribuabili şi realizarea 

unui schimb de bune practici privind metodele 

utilizate, soluţiile juridice aplicate şi măsurile folosite 

pentru îmbunătăţirea conformării voluntare cu privire 

la această categorie de contribuabili. 

În domeniul cooperării bilaterale, ANAF a acordat o 

atenţie specială intensificării relaţiilor de colaborare 

cu autorităţile fiscale şi vamale din statele vecine. 

-  Astfel, la data de 7 noiembrie 2014, la Chişinău, 

domnul vicepreşedinte Romeo-Florin Nicolae a 

semnat Planul de cooperare între Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală din România şi Serviciul 

Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii 

Moldova privind intensificarea colaborării în 

domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale; 

- La data de 27 noiembrie 2014 a semnat, la 

Timişoara, Protocolul de colaborare între Direcţia 

Generală a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală din România şi Administraţia 

Vamală din cadrul Ministerului Finanţelor din 

Republica Serbia privind intensificarea colaborării în 

domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale; 
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- Totodată, în cursul anului 2014, au fost intensificate 

relaţiile de colaborare cu administraţiile fiscale şi 

vamale din Bulgaria, Ungaria şi Olanda pe baza 

Acordurilor de cooperare existente sau a altor 

instrumente de cooperare. 

În ceea ce priveşte participarea la activităţile 

derulate în colaborare cu administraţii fiscale şi/sau 

cu organizaţii internaţionale de profil, pe probleme 

de specialitate din domeniul administrării fiscale şi 

vamale, reprezentanţii ANAF au participat în cursul 

anului 2014 la misiuni externe în cadrul Programului 

Customs (Program coordonat la nivelul României de 

ANAF)/Programului Fiscalis 2020 (programe ale 

Comisiei Europene), sau în cadrul unor evenimente 

derulate sub egida IOTA, OECD, OMV, CEF 

Slovenia, precum şi la grupurile de lucru ale 

Consiliului U.E. şi Comisiei Europene sau întâlniri 

bilaterale. 

Acestea au permis accesul personalului ANAF la 

informaţii în timp real cu privire la evoluţiile şi 

iniţiativele de la nivelul UE, la formare profesională 

specializată şi la un schimb de experienţă şi bune 

practici de administrare fiscală şi vamală. 

Activitatea de control managerial 

Domeniul de implementare a principiilor controlului 

managerial, ca instrument de lucru extrem de 

important al procesului decizional, este unul 

important şi reprezintă doar unul din eforturile ANAF 

de modernizare şi eficientizare. La nivelul ANAF, au 

fost aprobate 27 de proceduri interne de lucru la 

nivelul aparatului central. De asemenea, au fost 

verificate şi prelucrate 112 versiuni ale diverselor 

proceduri operaţionale şi de sistem la nivelul 

agenţiei. 

Au fost întocmite materiale care evidenţiază 

progresele înregistrate în domeniul controlului 

intern/managerial la nivelul ANAF (aparat propriu, 

unităţi teritoriale), respectiv: stadiul implementării 

sistemului de control intern/managerial etc. În egală 

măsură, a fost elaborat Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial de la nivelul 

ANAF. 

Integritate în cadrul ANAF 

Politica de integritate s-a axat pe optimizarea 

activităţii sub aspectul eficienţei şi eficacităţii, 

principalele obiective stabilite pe linia integrităţii fiind: 

- promovarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi 

funcţiilor publice la nivelul ANAF; 

- prevenirea şi combaterea administrativă a actelor 

de corupţie în rândul personalului ANAF şi unităţilor 

subordonate; 

- asigurarea exercitării ansamblului de operaţiuni de 

control şi de monitorizare a activităţii desfăşurate la 

nivelul structurilor centrale şi teritoriale aflate în 

cadrul şi/sau în subordinea ANAF. 



Astfel, în scopul creşterii gradului de educaţie 

anticorupţie, respectiv al prevenirii faptelor de 

încălcare a eticii şi integrităţii profesionale, precum şi 

a faptelor de corupţie, în anul 2014 au fost 

organizate şi efectuate 74 de activităţi de prevenire 

prin informare şi instruire în cadrul sesiunilor de 

formare profesională. Numărul acestora a fost cu 

29,8% mai mult faţă de perioada similară a anului 

trecut, când au fost efectuate 57 activităţi de 

instruire. În anul 2014, la aceste activităţi au 

participat 3.126 funcţionari publici, faţă de 2.082 

funcţionari în anul 2013. Din numărul total al 

participanţilor, 379 au funcţii de conducere (12,1%) 

şi 2.747 au funcţii de execuţie (87,9%). Raportat la 

principalele domenii de activitate, din cei 3.126 de 

participanţi, 37,1% sunt din domeniul antifraudă 

fiscală, 50,3% din domeniul fiscal şi 6,1% din 

domeniul vamal. De asemenea, din numărul total al 

participanţilor o pondere de 6,5% au avut-o 

funcţionarii publici din cadrul structurilor Ministerului 

Finanţelor Publice. 

În anul 2014 au fost realizate materialele de 

promovare a eticii şi integrităţii profesionale, care au 

fost distribuite în rândul angajaţilor ANAF.  

În ceea ce priveşte acţiunea de marcare a Zilei 

Internaţionale Anticorupţie din 9 decembrie 2014, 

posterele dedicate acestui eveniment au fost 

diseminate în toate structurile ANAF. 

Totodată, în anul 2014 a fost demarat procesul de 

elaborare a Codului de conduită profesională a 

personalului din cadrul ANAF, în acest sens fiind 

solicitate propuneri fiecărei structuri. 

Pentru respectarea obligaţiei de a implementa 

măsurile prevăzute în Planul sectorial de acţiune 

pentru realizarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, la 

nivelul ANAF a avut loc evaluarea unui eşantion 

reprezentativ de 10% din personalul cu funcţii de 

execuţie, respectiv 50% din personalul cu funcţii de 

conducere, prin aplicarea unui chestionar 

funcţionarilor desemnaţi.  

O altă componentă importantă pe care s-a axat 

politica de integritate în cadrul ANAF, a constituit-o 

activitatea de control intern, activitate care a vizat, în 

principal, două paliere, respectiv: 

- îndrumarea metodologică şi coordonarea activităţii 

aparatului de control intern de nivel central şi 

teritorial, sens în care a fost elaborat OPANAF nr. 

443/2014 şi au fost revizuite/elaborate un număr de 

patru proceduri operaţionale aplicabile acestei 

activităţi; 

- efectuarea acţiunilor de control intern la standarde 

calitative cât mai înalte. 
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În ceea ce priveşte acţiunile de control intern, în 

cursul anului 2014, au fost încheiate un număr de 

387 acte de control intern, prin care au fost propuse 

şi aprobate un număr de 422 măsuri, dintre care:  

-  24 măsuri privind sesizarea structurilor 

competente cu continuarea efectuării 

investigaţiilor şi încadrarea juridică a faptelor 

constatate în urma verificărilor realizate; 

- 12 măsuri privind sesizarea altor structuri cu 

atribuţii în domeniul de manifestare a aspectelor 

semnalate prin sesizările, respectiv petiţiile 

repartizate spre soluţionare Direcţiei Generale de 

Integritate; 

- 123 măsuri corective pentru eliminarea 

neregularităţilor constatate în urma verificărilor 

efectuate; 

- 49 măsuri de prevenire a situaţiilor care pot 

genera nerespectări ale prevederilor legale în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv 

implementarea unor forme de control intern care 

să reducă semnificativ riscurile asociate 

activităţilor supuse verificărilor în cadrul acţiunilor 

de  control intern desfăşurate; 

- 55 măsuri privind sesizarea Comisiilor de 

disciplină competente pentru faptele sesizate  ca 

abateri disciplinare în sarcina unui număr de 67 

funcţionari publici de conducere şi 66 funcţionari 

publici de execuţie. 

Prejudiciul pe seama fondurilor publice constatat în 

anul 2014, ca urmare a acţiunilor de control intern a 

fost de 112,2 mil. lei (aproximativ 25,5 mil. euro). 

Activitatea de audit public intern 

În conformitate cu Planul multianual de audit public 

intern pentru perioada 2014-2016, s-a decis 

prioritizarea activităţii în anul 2014, pe baza unui 

număr de 7 criterii, respectiv: schimbări legislative, 

complexitatea operaţiunilor, perioada scursă de la 

ultima misiune de audit, aprecierea controlului intern, 

impactul financiar, resurse umane, imaginea 

instituţiei. 

În planul de audit public intern pentru anul 2014 s-au 

derulat 17 misiuni de audit public intern planificate, 

de folow-up, de asigurare şi ad-hoc, dispuse de 

conducerea ANAF. 

Planificarea activităţii de audit public intern s-a 

realizat pe cele trei nivele, respectiv: planificare 

multianuală, planificare anuală, planificare în cadrul 

misiunii, în cadrul fiecărui nivel avându-se în vedere 

analizele riscurilor identificate, dar şi alte elemente 

solicitate nu numai de legislaţia specifică auditului, ci 

şi de cerinţele generale ale standardelor de control 

managerial. 



Impactul recomandărilor formulate prin rapoartele de 

audit public intern, creează premisele diminuării 

disfuncţionalităţilor şi iregularităţilor constatate şi 

crearea unui mediu de control  intern corespunzător. 

Comunicare şi relaţii publice 

În cursul anului 2014, ANAF a redactat şi transmis 

către mass-media centrală şi locală un număr total 

de 2.599 comunicate de presă, temele difuzate 

vizând în special domeniul TVA, dar şi domeniile 

dezvoltate de ANAF, cum ar fi: implementarea pe 

site-ul propriu a sistemului de înregistrare/înrolare în 

schema specială Mini One Stop Shop, comunicat 

referitor la proiectul pilot „Combaterea muncii la 

negru”, comunicat referitor la proiectul pilot „Facilităţi 

la plata obligaţiilor fiscale restante”, aniversarea a 10 

ani de activitate a ANAF, comunicate referitoare la 

rambursarea de TVA şi comunicate referitoare la 

formularele ANAF.  

De asemenea, în anul 2014 au fost gestionate un 

număr total de 11.162 petiţii adresate ANAF (dintre 

acestea, 6.082 petiţii au fost adresate 

compartimentelor de comunicare ale direcţiilor 

generale regionale ale finanţelor publice). 

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, în anul 2014, ANAF a 

răspuns unui număr total de 4.516 de solicitări de 

informaţii de interes public (din care un număr de 

4.331 de solicitări au fost adresate compartimentelor 

de relaţii publice din cadrul direcţiilor generale 

regionale ale finanţelor publice). 

Activitatea de investiţii, achiziţii publice şi 

servicii interne 

Conform Programului de Investiţii al ANAF, în anul 

2014 au fost finanţate pentru execuţie următoarele: 

- Sediu birou vamal Bucureşti I (Pantelimon); 

- Extinderea sediului DGRFP Cluj; 

- Sediu punct de trecere a frontierei Racovăţ; 

- Reabilitare şi amenajare sediu str. Alexandru 

Ivasiuc nr. 34-40, sector 6; 

- Achiziţionarea unui număr de 265 de autoturisme 

noi.  

De asemenea, au fost iniţiate, prin publicarea în 

Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (www.e-

licitatie.ro), dupa caz în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (http://ted.europa.eu) şi portalul ANAF 

(www.anaf.ro), un număr de 68 proceduri de 

achiziţie publică, astfel: negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare (2), negociere 

cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

(1), licitaţie deschisă (59), cerere de oferte (6). 

În plus, au au fost publicate în Sistemul Electronic al 

Achiziţiilor Publice (SEAP) şi pe site-ul ANAF, 30 de 

scrisori de intenţie pentru achiziţii directe.  
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Totodată, au avut loc următoarele activităţi: 

- Derularea a 99 contracte de achiziţie publică 

furnizare/prestare/executare produse, servicii/lucrări 

încheiate cu operatorii economici; 

- Derularea a 33 contracte de utilităţi privind 

furnizarea de energie electrică, apă rece şi 

canalizare, apă caldă şi energie termică, gaze 

naturale, telefonie fixă; 

- Derularea a 13 protocoale şi 3 contracte de 

locaţiune şi prestări servicii, încheiate cu diverse 

instituţii publice. 

Activitatea în domeniul bugetar 

În anul 2014, totalul plăţilor efectuate pentru buna 

desfăşurare a activităţii ANAF – aparat propriu, a 

avut o pondere de 97% din totalul creditelor 

bugetare aprobate din bugetul de stat. 

Tehnologia informaţiei 

Pe parcursul anului 2014, în domeniul tehnologiei 

informatiilor, au fost derulate activităţi care au vizat 

dezvoltarea unor proiecte specifice, cum ar fi: 

-  VIES - VAT on Information System - schimb de 

informaţii între Statele Membre care se referă la 

datele de înregistrare curente şi/sau istorice ale 

codurilor de TVA din RO, incluse în Registrul 

Operatorilor Intracomunitari precum şi la date despre 

cifra de afaceri declarate de operatorii 

intracomunitari prin declaraţia recapitulativă 

Trimestrială (până în 2010), respectiv Lunară 

(începând cu 2010) - D390; 

- EMCS_RO - Excise Movement and Control System 

- sistem electronic de monitorizare a mişcărilor cu 

produse accizabile între Statele Membre, în regim 

suspensiv; 

- MiniOneStopShop - schema specială denumită 

Mini One Stop Shop (M1SS) permite companiilor să 

se înregistreze, să depună declaraţii şi să plătească 

TVA datorat Statului Membru de Consum prin 

intermediul portalului web, pus la dispoziţie de către 

Statul Membru de Identificare (de obicei Statul 

Membru în care compania şi-a stabilit activitatea 

economică); 

- “Implementarea politicii de securitate IT în 

contextul Codului Vamal Modernizat European“, 

finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul  

Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative; 

- SERADN – Sistem de Evaluare a Riscului la 

Administrarea Deconturilor Negative cu opţiune de 

rambursare; 
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- RAMBNETP - Sistem Informatic pentru Procedura 

de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe 

valoarea adaugată formulată de către persoane 

impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în 

Romania, stabilite în afara Comunităţii; 

- SERADA - Sistem de Evaluare a Riscului la 

Administrarea Cererilor de restituire de accize; 

- AEOI – Sistem informatic de asigurare a Shimbului 

Automat de Informaţii.  

În domeniul administrării vamale, ANAF asigură 

prin intermediul Sistemului Informatic Integrat 

Vamal, funcţionarea, administrarea şi continuitatea 

sistemelor/aplicaţiilor informatice transeuropene 

interoperabile cu sistemele Comisiei Europene şi a 

celor naţionale (aprox. 28 de componente), precum 

şi administrarea şi securitatea comunicaţiilor. Astfel, 

a fost emis un număr total de 487 de autorizaţii de 

acces la sistemele informatice, componente SIIV şi 

EMCS-RO şi a fost procesat un număr total de 

2.063.970 documente (declaraţii vamale de import, 

declaraţii vamale de export, declaraţii vamale 

sumare de ieşire, declaraţii vamale sumare de 

intrare, documente T1, T2, CARNETE TIR, e-DA). 

Reautorizarea operatorilor economici la 

componentele SIIV, în conformitate cu noile politici 

de securitate definite şi implementate în cadrul 

proiectului “Implementarea politicii de securitate IT în 

contextul Codului Vamal Modernizat European” – 

600 operatori economici autorizaţi şi peste 1500 

certificate digitale emise de autoritatea internă de 

certificare. 

Proiectul de Strategie “Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor” a Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală în domeniul vamal, pentru perioada 2013 – 

2018, pune accent pe continuarea dezvoltării de 

sisteme informatice transeuropene, interoperabile, 

care să susţină funcţiile vamale în contextul 

programului ”Vama Electronică” şi să contribuie la 

armonizarea şi automatizarea schimburilor de date 

dintre administraţia vamală română, Comisia 

Europeană şi autorităţile vamale din statele membre, 

pe de o parte, şi operatorii economici, pe de altă 

parte, cu respectarea Deciziei CE Nr.70/2008/CE şi 

a prevederilor Planului Strategic Multianual al DG 

TAXUD (MASP). 

În domeniul antifraudei fiscale au fost derulate 

activităţi prin intermediul mai multor sisteme 

informatice, cum ar fi: 

- Sistemul TRAFIC CONTROL-TC - sistem 

informatic pentru colectarea informaţiilor privind 

transporturile efectuate de agenţii economici în 

domeniul achiziţiilor intracomunitare; 
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- Sistemul informatic C-LYNX - sistem informatic 

pentru generarea de diagrame de legături între 

contribuabili pe baza D394, D390, Importuri, ONRC;  

- Sistemul informatic GFTC-VIEWER - sistem 

informatic pentru vizualizarea documentelor ataşate 

în frontieră fiecărui transport din sistemul TC, 

- Sistemul informatic  DWGFTC  - sistem de 

rapoarte statistice/operative cu privire la 

transporturile din sistemul TC,  

- Sistemul informatic DW DGV Importuri - sistem de 

rapoarte statistice/operative cu privire la importurile 

efectuate de agenţii economici, pe baza informaţiilor 

preluate de la DGV; 

- Sistemul informatic ACVILA - sistem informatic de 

gestiune a actelor de control ale Direcţiei Generale 

Antifraudă Fiscală; 

- Sistemul informatic DWDECONT - Deconturi de 

TVA; 

- Sistemul informatic DWIND/PRELIND - sistem 

informatic pentru analiza indicatorilor de 

performanţă, de eficienţă, de evaziune, asistenţă 

contribuabili;  

- Sistemul informatic Monitorul oficial - sistem de 

stocare informaţii privind actele normative publicate 

în Monitorul Oficial partea IV, în vederea consultării  

/examinării/regăsirii rapide a informaţiilor, au fost 

publicate pe portalul internet ANAF 6142 de acte 

normative. 

În domeniul administrării fiscale, în cursul anului 

2014, au fost transmise către beneficiari peste 28 

milioane de fişiere prin intermediul Sistemului 

informatic de Transmitere declaraţii electronice –

Sistemul transmite către beneficiari (ANAF, CNAS, 

CNPAS, ANOFM) a fişierelor rezultate în urma 

prelucrării declaraţiilor fiscale depuse în format 

electronic de contribuabili pe siteul ANAF şi la 

ghişeele administraţiilor fiscale în vederea 

prelucrărilor ulterioare în aplicaţiile specifice.  

Tot în cursul anului 2014 s-au transmis către 

beneficiari peste 22 milioane de fişiere, prin 

intermediul Sistemului informatic de arhivare 

electronică a declaraţiilor fiscale şi a situaţiilor 

financiare depuse în format electronic de 

contribuabili pe siteul ANAF şi la ghişeele 

administraţiilor fiscale.  

S-au dezvoltat/exploatat aplicaţii pentru schimbul de 

informaţii cu alte instituţii (Casa Naţională de Pensii 

Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 

Institutul Naţional de Statistică, Casa de Pensii 

Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, 

Administraţia Fondului pentru Mediu, Consiliul 

Concurenţei, etc.  
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De asemenea a fost implementat subsistemul 

SAIVEN.GOTICA pentru urmărirea creanţelor fiscale 

prin acte administrative fiscale; a fost constituită 

baza de date Sancţiuni Internaţionale; au fost 

finalizate toate activităţile privind trecerea în 

producţie a aplicaţiei centrale SI-ARC - aplicaţie care 

gestionează cererile de recuperare a creanţelor din 

statele UE.  

De asemenea, au fost realizate aplicaţii informatice 

pentru gestionarea şi centralizarea operaţiunilor 

contabile în unităţile operative ale trezoreriei statului, 

cât şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale 

finanţelor publice. 

În plus, faţă de iniţiativele în domeniile amintite, au 

fost elaborate, testate şi implementate progame de 

asistenţă pentru societăţi sub supravegherea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF-SIIF), 

instituţii de credit (bănci, sucursale de bănci străine, 

cooperative de credit, instituții financiare nebancare 

(IFN-uri), Fondul de Garantare a Depozitelor în 

sistemul Bancar (FGDB), Banca Naţională a 

României (BNR), societăţi de pensii private sub 

supravegherea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară - ASF, Fondului de Garantare a 

Drepturilor din Sistemul de Pensii Private – 

FGDSPP, prin intermediul sistemului informatic 

ASISBIL - sistem informatic de Asistenţă 

Contribuabili pentru depunerea situaţiilor financiare 

şi raportărilor contabile anuale şi semestriale de 

către operatori economici de diferite categorii.  

Ca realizări notabile, la nivelul ANAF, menţionăm 

următoarele: 

- asigurarea disponibilităţii şi continuităţii funcţionării 

componentelor Sistemul Informatic Integral Vamal 

(SIIV) în conformitate cu cerinţele DGTAXUD şi cu 

standardele naţionale de asigurare a activităţii de 

vămuire;  

- garantarea securitatii SIIV prin implementarea unei 

soluţii de conectare securizată de tip SSLVPN a  

operatorilor economici prin Internet la componentele 

acestuia; 

-actualizarea aplicaţiilor transeuropene (NCTS-RO, 

ECS-RO, ICS-RO) la ultima versiune de KEL 

(Known Error List/Lista Erorilor Cunoscute) conform 

planificărilor DGTAXUD şi a obligaţiilor asumate de 

catre DGV/ANV. 

Activitatea juridică 

În cursul anului 2014, activitatea ANAF în domeniul 

juridic s-a concretizat în : 

-  participarea la şedinţe organizate în cadrul ANAF, 

MFP şi în cadrul altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale (mai mult de 110), precum şi la 

şedinţe ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Camerei Deputaţilor şi Senatului ( mai mult de 14 );  
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-   emiterea şi transmiterea unui număr de 339 avize 

favorabile/avize favorabile cu observaţii şi 

propuneri/avize negative  în vederea soluţionării 

solicitărilor referitoare la proiecte de lege, proiecte 

de ordonanţe, de ordonanţe de urgenţă, ordine ale 

preşedintelui ANAFsau MFP, proiecte de hotărâri de 

Guvern, memorandumuri, etc; 

-  avizarea pentru legalitate de proiecte de ordine în 

domeniul resurselor umane şi contracte individuale 

de muncă, note referitoare la constituirea comisiilor 

de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva 

evaluării performanţelor profesionale individuale (mai 

mult de 4.000); 

- avizarea favorabilă/avizarea favorabilă cu 

observaţii şi propunerea/avizarea negativă a unui 

număr de 784 protocoale încheiate cu alte instituţii 

publice; soluţii fiscale, acorduri de preţ în avans; 

documentaţii privind cererile de stingere a unor 

creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea  publică 

a statului a unor bunuri imobile; înlesniri la plată, 

documentaţii de atribuire; contracte de achiziţii 

publice, etc; 

-  întocmirea şi transmiterea de adrese/puncte de 

vedere/îndrumări metodologice (peste 380) şi 

adrese/puncte de vedere pentru soluţionarea 

plângerilor prealabile adresate Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală (peste 200); 

-  participarea la mai mult de 12 şedinţe ale Comisiei 

de analiză a cererilor întemeiate pe prevederile art. 

IX din OUG nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea 

procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, 

pentru cele 32 dosare înregistrate  şi aflate în lucru 

în cursul anului 2014;   

- instrumentarea unui număr de  7.688 litigii, 

structurate astfel: 

• 2.972  dosare  pe  rolul  instanţelor  de  

contencios administrativ, din care 641 

soluţionate (câştigate 64,3%); 

• 2.286 dosare privind plângeri contravenţionale, 

din care 158 soluţionate (câştigate 82,3%); 

• 2 dosare comerciale, din care 2 soluţionate 

(câştigate 100%);  

• 23 dosare civile; 

• 378  dosare  penale  pentru  infracţiuni  în  

domeniul fiscal în faza de judecată, din care 210 

soluţionate (câştigate 94%); 

• 23 dosare aflate pe rolul Curţii Constituţionale, 

din care 23 soluţionate (câştigate 100%); 

• 1.895 dosare privind  contestaţii  la  executare,  

din care 411 soluţionate (câştigate 65%); 

• 109 dosare de insolvenţă mari contribuabili. 

 

44 



- instrumentarea unui număr de 180  dosare  în faza 

de cercetare penală, din care 25 soluţionate; 

- emiterea unui număr de 7.674 mandate  (ONRC), 

dosare  reprezentând  lichidări  voluntare, lichidări  la 

solicitarea de radiere a ONRC; 

- monitorizarea  şi  întocmirea de  avize/mandate 

necesare  instrumentării  de  către  organele  fiscale 

teritoriale în aprox. 2.996 de dosare de insolvenţă; 

-  elaborarea de  adrese (peste  1.432), documente  

necesare  soluţionării  dosarelor  de insolvenţă în  

care  debitorii  au calitatea  de  mari contribuabili. 

Formare profesională 

În domeniul formării profesionale, s-a urmărit 

aducerea la îndeplinire a obiectivului general în 

domeniul pregătirii profesionale prin identificarea 

nevoilor de formare ale personalului agenţiei, 

gestionarea programelor de formare şi, nu în ultimul 

rând, prin monitorizarea rezultatelor formării.      

În anul 2014, la nivelul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală s-au derulat, în colaborare cu 

Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, un număr total 

de 1.569 cursuri (din care un număr de 82 cursuri 

pentru aparatul central), la care au participat un 

număr total de 17.741 persoane.  

Temele atinse au vizat domenii de activitate diverse 

cum ar fi: antifrauda, vamal, IT, comunicare, achizitii 

publice, fiscalitate, afaceri europene, management, 

inspecţie fiscală, limbi străine, informatică, trezorerie 

şi deontologie. 

În urma semnării de către conducerea ANAF şi 

Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV) a Acordului 

de utilizare a cursurilor în format e-learning realizate 

de către OMV, pe platforma Moodle Vamă a ANAF 

au fost descărcate şi implementate de pe platforma 

Clikc a OMV pe platforma Moodle Vamă un număr 

de cinci cursuri în domeniile tarif vamal, proceduri 

vamale, control vamal, respectiv acorduri privind 

mediul şi anume: Control vamal ulterior; Sistemul 

armonizat de taxe vamale;Carnetul TIR; Standarde 

de facilitare a comerţului; Convenţia CITES. 
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ANEXE: 

Anexa nr. 1: Realizarea veniturilor bugetare în perioada 2013- 2014 în structură, pe bugete şi pe 

principalele impozite şi taxe 

Denumire buget 

Realizări  Indici 

realizări 

Ponderea în PIB 

2013 

mil. lei 

2014 

mil. lei 

2014/2013 

% 

2013 

% 

2014 

% 

TOTAL VENITURI REALIZATE DE ANAF (inclusiv 

taxa pe viciu, exclusiv venituri din subvenţie) 173.553,5 182.546,1 105,2 27,6 27,1 

Bugetul de stat 117.688,6 123.145,7 104,6 18,7 18,3 

- Impozit pe profit 10.893,2 12.190,3 111,9 1,7 1,8 

- Impozit pe venit (inclusiv restanţe aferente 

impozitului pe salarii datorate cf. L32/1991) 22.514,0 23.441,7 104,1 3,6 3,5 

- TVA 51.827,0 50.878,5 98,2 8,3 7,6 

- Accize (inclusiv taxa pe viciu) 21.016,5 24.000,6 114,2 3,3 3,6 

- Taxe vamale 620,0 643,0 103,7 0,1 0,1 

- Alte venituri 11.183,1 11.718,9 104,8 1,8 1,7 

Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de 

distribuire  
-365,2 272,7 

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv venituri 

din subvenţie) 
37.851,2 38.845,0 102,6 6,0 5,8 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv 

veniturile din subvenţie) 
1.439,5 1.528,5 106,2 0,2 0,2 

Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de 

Sănătate (exclusiv venituri din subvenţie) 16.574,2 19.026,9 114,8 2,6 2,8 
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Denumire indicator 2013 2014 

Lei cheltuiţi la un milion venituri bugetare (nete) 11.554,5 11.135,4 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri bugetare (nete) 10.291,3 9.845,0 

Denumire indicator 2013 2014 

Gradul de conformare voluntară la declarare 93,1 94,1 

Gradul de conformare voluntară la plată (valoric) 81,8 83,7 

Denumire indicator Nivel central Nivel teritorial TOTAL 

Număr adrese în scris soluţionate 618 30.585 31.203 

Număr răspunsuri transmise prin e-mail 2.972 6.850 9.822 

Număr răspunsuri la apeluri telefonice 29.483 733.329 762.812 

Anexa nr. 2: Activitatea de asistenţă a contribuabililor, în anul 2014 

Anexa nr. 3:  Gradul de conformare voluntară(%) 

Anexa nr. 4: Costul colectării 
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Denumire indicatori de performanţă U.M. 

2013 2014 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizar

e 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri 

bugetare (valori brute) 
% 100 96,9 100 98,7 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri 

bugetare (valori nete) 
% 100 96,7 100 98,7 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri 

bugetare încasate în vamă % - - 100 103,0 

Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele 

anului precedent de raportare (date cumulate) mil. lei 14.327,1 6.903,0 11.953,4 7.296,1 

Gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare 

silită la persoane juridice 
% 55 58,3 62 53,0 

Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane 

juridice 
% 70 73,0 73 70,7 

Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice % - - 42 41,2 

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de 

executare silită în total venituri încasate % 12 10,0 12 8,0 

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale 

(valoric) 
% 85 81,8 88 83,7 

Rata de încasare a obligaţiilor recuperabile stabilite 

suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru 

persoane juridice 
% 25 57,4 40 31,7 

Rata de încasare a obligaţiilor recuperabile stabilite 

suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru 

persoane fizice 
% 20 24,8 35 15,5 

Gradul de procesare în termen a declaraţiilor fiscale % 100 100 100 100 

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe 

tipuri de impozite 
% 92 93,1 94 94,1 

Evoluţia stocului de deconturi cu sume negative de TVA 

cu opţiune de rambursare care, la sfârşitul lunii, au 

termenul legal de soluţionare întârziat cu mai mult de 180 

de zile, faţă de stocul de astfel de deconturi de la sfârşitul 

anului precedent 

% 100 -14,2 100 75,5 

Anexa nr. 5: Nivelul indicatorilor de performanţă 
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Denumire indicatori de performanţă U.M. 

2013 2014 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor 

fiscale  la TVA – valoric – pentru contribuabilii 

nerezidenţi înregistraţi în scopuri de TVA 
% - - - 80,3 

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor 

fiscale  pentru misiuni diplomatice, reprezentante  % - - - 78,6 

Număr cereri de rambursare TVA soluţionate de un 

inspector la contribuabili persoane juridice 

nerezidente, neinregistrate în scop de TVA  
nr. - - - 206,5 

Număr cereri de rambursare TVA şi accize efectuate 

de un inspector la misiuni diplomatice şi ambasade  
nr. 

 
- - - 910,2 

Rata de respingere a sumelor solicitate la rambursare 

la contribuabilii persoane juridice nerezidente, 

neînregistrate în scop de TVA 
% - - - 44,5 

Rata de respingere a sumelor solicitate la rambursare 

în cazul misiunilor diplomatice şi ambasadelor % - - - 2,5 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane juridice 
nr. - 13,5 - 10,7 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane fizice 
nr. - 27,2 - 21,3 

Numărul de inspecţii efectuate de un inspector la 

contribuabili nerezidenţi 
nr. - 8,5 - - 

Sume atrase suplimentar (nete), pe un inspector 

urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane 

juridice 

lei - 3.788.934 - 5.255.866 

Sume atrase suplimentar (nete), pe un inspector 

urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane 

fizice 

lei - 725.958 - 750.839 

Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, 

urmare inspectţilor fiscale la contribuabili nerezidenţi lei - 2.247.344 - - 

Sume atrase suplimentar (nete), pe o inspecţie 

urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane 

juridice 

lei - - - 493.247 

Sume atrase suplimentar (nete), pe o inspecţie 

urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane 

fizice 

lei - - - 35.235 
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Denumire indicatori de performanţă U.M. 

2013 2014 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Ponderea numărului deciziilor de impunere în total 

rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili 

persoane juridice 
% 90 89,6 ≥90  90,4 

Ponderea numărului deciziilor de impunere în total 

rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili 

persoane fizice 
% - - - 109,4 

Ponderea numărului deciziilor de impunere în total 

rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la nerezidenţi % - 66,7 - - 

Ponderea impozitelor taxelor şi contribuţiilor pentru care 

s-a modificat baza de impunere în total impozite, taxe şi 

contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice 
% - - ≥65  68,5 

Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din 

prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia 

fiscală 
% - 43,7 - 41,9 

Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare 

inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane 

juridice care înregistrează pierdere fiscală 

 

lei - - - 735.892 

Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare 

inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane 

juridice 
lei - 509.268 - - 

Rata sumelor admise de instanţă în total sume 

contestate la instanţă 
% - 25,0 - 23,7 

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 ANAF şi DGRFP 

% - 15,4 - 13,1 
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Denumire indicatori de performanţă U.M. 

2013 2014 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Eficienţa activităţii de control ulterior efectuat 

asupra operaţiunilor vamale  
lei - - - 498.845 

Sume suplimentare stabilite aferente actelor de 

control încheiate  
lei - - - 4.806,9 

Rezultatul acţiunilor din domeniile:  

  - constatări trafic ilicit droguri nr. - - - 16 

  - constatări trafic ilicit precursori nr. - - - 3 

  - constatări trafic ilicit constatări  

    steroizi-anabolizanţi  
nr. - - - 42 

  - constatări trafic ilicit produse cu 

    regim special  
nr. - - - 34 

  - constatări trafic ilicit CITES  nr. - - - 4 

  - constatări trafic ilicit bunuri 

    patrimoniu naţional  
nr. - - - 2 

  - sesizări respectare supravegherea 

    pieţei     nr. - - - 53 

   - constatări nedeclarare sume peste 

   10.000 euro la intrare/ieşire UE 
euro - - - 111.760 

  - încălcării dreptului de propriete  

    intelectulă 
nr. - - - 692 

   - confiscării de alcool hl. 

 
- - - 339,5 

   - confiscării de tutun vrac tone - - - 10,9 

   - confiscării de ţigarete nr. - - - 62.604.599 

   - produse energetice    
tone - - - 85,5 

   - identificării contribuabililor pentru  

     care se propun măsuri de  

     suspendare / anulare/ revocare  

     autorizaţii / inactivare 

nr. - - - 297 

Gradul de confirmare în termen a operaţiunilor 

de tranzit primite în calitate de birou de 

destinaţie  

% - - ≥99,9  74,5 
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Denumire indicatori de performanţă U.M. 

2013 2014 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Asigurarea activităţii de analize de 

laborator pentru acţiunile de control 
nr. - - - 1.282 

Număr operaţiuni de control (curent şi 

tematic) efectuate pe un inspector 

antifraudă 

nr. - - - 46,5 

Valoarea amenzilor contravenţionale 

aplicate urmare operaţiunilor de control 

efectuate,  pe un inspector antifraudă  
lei - - - 149.311 

Valoarea estimată a confiscărilor de 

bunuri şi numerar urmare operaţiunilor de 

control efectuate, pe un inspector 

antifraudă  

lei - - - 447.737,5 

Valoarea sumelor aferente măsurilor 

asigurătorii instituite urmare operaţiunilor 

de control efectuate, pe un inspector 

antifraudă  

lei - - - 3.969.032,3 

Valoarea prejudiciului aferent sesizărilor 

penale înaintate organelor în drept în 

vederea continuării cercetărilor, pe un 

inspector antifraudă  

lei - - - 5.544.932,1 

Ponderea valorii sesizărilor penale cu 

prejudiciu mai mare de 1 mil. euro în total 

valoare prejudiciu aferent sesizărilor 

penale înaintate organelor în drept 

% - - - 90,4 

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 sesizări penale 

înaintate organelor în drept în vederea 

continuării  cercetărilor  

% - - - 182,4 

Ponderea valorii sumelor aferente 

măsurilor asigurătorii instituite urmare 

operaţiunilor de control efectuate (curent 

şi tematic) în valoarea totală a 

prejudiciului aferent sesizărilor penale 

înaintate organelor în drept în vederea 

continuării cercetărilor  

% - - - 71,6 



Anexa nr. 6: Evoluţia arieratelor recuperabile 

Tip buget 
Arierate recuperabile (mil. lei) Ritm 2014/2013 

2013 2014 (%) 

Bugete administrate de ANAF 14.941,8 16.988,3 13,7 

Bugetul de stat 10.620,2 12.878,8 21,3 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 3.108,1 2.938,2 -5,5 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj 137,3 128,2 -6,6 

Bugetul Fondului National Unic de 

Sănătate 1.076,2 1.043,1 -3,1 

Contribuabili 
Explicaţii privind provenienţa arieratelor 

bugetare 

Încasări  

(mil. lei)  

Arierate 

bugetare 

rămase de 

recuperat 

(mil. lei) 

Total ţară 31.12.2014 din care: 

total, din care: 32.694,5 16.988,3 

în sold la finele anului precedent 4.045,4 7.296,1 

înregistrate în cursul anului de raportare 28.649,1 9.692,2 

Cotribuabili mijlocii 

31.12.2014 

total, din care: 8.689,4 2.504,7 

în sold la finele anului precedent 928,2 686,1 

înregistrate în cursul anului de raportare 7.761,2 1.818,6 

pondere în total ţară (%) 

total, din care: 26,6 14,7 

în sold la finele anului precedent 22,9 9,4 

înregistrate în cursul anului de raportare 27,1 18,8 

Contribuabili mari 31.12.2014 

total, din care: 13.031,3 5.203,5 

în sold la finele anului precedent 1.698,2 1.427,5 

înregistrate în cursul anului de raportare 11.333,1 3.776,0 

pondere în total ţară (%) 

total, din care: 39,9 30,6 

în sold la finele anului precedent 42,0 19,6 

înregistrate în cursul anului de raportare 39,6 39,0 

Anexa nr. 7: Arierate înregistrate de contribuabilii mari şi mijlocii în anul 2014 
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Anexa nr. 8: Încasări ca urmare a aplicării modalităţilor de executare silită 

Bugete 
2013 2014 

Ritm  

2014 / 2013 

- mil. lei -   -%-  

Bugetul de stat 10.399,8 9.509,9 -8,6 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 4.357,0 3.537,4 -18,8 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj 173,5 144,5 -16,7 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate 
1.490,1 1.328,2 

 

-10,9 

Total 16.420,4 14.520,0 -11,6 

Modalităţi de executare silită 
Creanţe fiscale încasate Ritm 

2013 2014 2014 / 2013 

- mil.lei -  -%-  

 - încasări din popriri asupra conturilor bancare 4.745,4 3.306,8 -30,3 

 - popriri pe venituri (la terţ) 413,0 364,6 -11,7 

 - sechestre bunuri mobile 13,1 15,5 18,2 

 - indisponibilizări bunuri imobile 21,6 22,0 2,1 

 - încasări din plăţi după comunicarea somaţiei 11.227,3 10.811,1 -3,7 

Total 16.420,4 14.520,0 -11,6 

Anexa nr. 9: Încasări pe modalităţi de executare silită 
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INDICATORI anul 2014 

Număr de inspecţii fiscale 1246 

Obligaţii fiscale stabilite suplimentar 2.629,8 mil. lei 

Număr de amenzi aplicate 68 

Valoarea amenzilor contravenţionale aplicate 0,2 mil. lei  

Număr de măsuri asiguratorii 4 

Valoare masuri asiguratorii 79,6 mil. lei  

Număr de sesizari penale 16 

Sesizări penale - valoare prejudiciu 134,3 mil. lei 

Diminuarea pierderii fiscale 31,2 mil. lei  

Principalele domenii de activitate verificate 

Obligaţii suplimentare 

stabilite 

 

- mil. lei - 

Număr inspecţii 

fiscale 

 

Activităţi anexe pentru transporturi 117,2 47 

Producerea şi comercializarea produselor energetice 333,6 38 

Producerea şi valorificarea alcoolului şi a băuturilor alcoolice 36,2 18 

Producerea şi comercializarea produselor din tutun 212,2 47 

Producerea şi comercializarea mărfurilor agroalimentare 95,3 107 

Construcţii şi materiale de construcţii 72,0 88 

Exploatarea şi prelucrarea  materialului lemnos 58,7 32 

Alte domenii 1704,5 869 
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Anexa nr. 11: ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ 

 

În domeniul administrării impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere 

la sursă 

OPANAF nr. 123/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi 

conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reţinere la sursă; 

OPANAF nr. 1.292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 ”Declaraţie informativă 

privind dividendele cuvenite acţionarilor”; 

OPANAF nr. 1.703/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea 

modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire 

prin autoimpunere sau reţinere la sursă; 

OPANAF nr. 4.024/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr.1950/2012 privind aprobarea 

modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire 

prin autoimpunere sau reţinere la sursă. 

În domeniul administrării impozitului pe venitul persoanelor fizice 

OPANAF nr. 530/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; 

OPANAF nr. 1.672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi 

contribuţiilor sociale; 

OPANAF nr. 2.318/2014 pentru aprobarea procedurii privind organizarea evidenţei sancţiunilor 

contravenţionale aplicate pentru nerespectarea regimului de depunere a declaraţiilor fiscale – (ordin intern) 

publicat pe Intranet; 

OPANAF nr. 4.018/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.  

În domeniul administrării contribuţiilor sociale obligatorii 

OPANAF nr. 117/2014  pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu 

de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”; 

OPANAF nr. 277/2014  pentru modificarea OPANAF nr. 937/2013 pentru aprobarea procedurii privind 

stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, a plăţilor anticipate reprezentând contribuţii de asigurări sociale 

de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale;  

OPANAF nr. 3.045/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 2.130/2013 pentru aprobarea 

Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de 

persoanele fizice potrivit Cap. II şi III ale Titlului IX^2 din Codul fiscal. 
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În domeniul gestionării registrului contribuabililor şi a contribuabililor nerezidenţi 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 35/14.01.2014 privind modificarea Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a 

contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare; 

OPANAF nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art.78^1 din Codul de procedură 

fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. 

În domeniul gestiunii taxei pe valoarea adăugată  

OPANAF nr. 59/2014 privind modificarea OPANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a 

cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri 

şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene; 

OPANAF nr. 225/2014 privind modificarea OPANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a 

cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate 

în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii; 

OPANAF nr. 235/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de 

modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor 

formulare; 

OPANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative; 

OPANAF nr. 266/2014 pentru aprobarea Procedurii de selecţie a contribuabililor care nu-şi îndeplinesc 

obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA, ordin cu caracter intern; 

OPANAF nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume 

negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr.263/2010; 

OPANAF nr. 4.023/2014 pentru aprobarea procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea 

aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, 

precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.1524 şi art.1525 din Codul 

fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare; 

OPANAF nr. 3.998/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii 

de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane 

impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii. 

În domeniul reglementării colectării creanţelor fiscale administrate de ANAF 

OPANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii 

solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

OPANAF nr. 223/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte 

sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic; 

OPANAF nr. 380/2014 privind modificarea OPANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind 

emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante 

sub o anumită limită; 
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OMFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor OMFP nr.1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

de completare a numărului de evidenţă a plăţii; 

OPANAF nr. 3.663/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.359/2009 pentru aprobarea 

procedurii privind tipărirea şi transmiterea centralizată a actelor administrative şi procedurale, cu modificările 

şi completările ulterioare, publicat pe intranetul ANAF; 

OPANAF nr. 2.280/2014 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.361/2013 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor 

achiziţionate intracomunitar; 

OPANAF nr. 2.281/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, 

contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic; 

OPANAF nr. 2.447/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.438/2009 pentru aprobarea 

modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

OPANAF nr. 3.093/2014 pentru aprobarea procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către 

contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap.II 

din Titlul IX2 al Codului fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a 

modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri; 

OPANAF nr. 3.001/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de 

administrare a contribuabililor mijlocii; 

OMFP nr. 1.536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor 

publice, nr.1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte 

administrative şi procedurale; 

OPANAF nr. 1.920/2014 de rectificare a OPANAF nr. 3.749/2013 pentru aprobarea Listei marilor 

contribuabili şi a Listei contribuabililor mijlocii (nepublicat); 

OPANAF nr. 3.565/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de 

administrare a marilor contribuabili; 

OPANAF nr. 3.564/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de 

administrare a contribuabililor mijlocii; 

OPANAF nr. 3.661/2014 pentru aprobarea Listei marilor contribuabili şi a Listei contribuabililor mijlocii 

(nepublicat) ; 

OPANAF nr. 1.296/2014 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 2.605/2010 pentru aprobarea 

Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală; 

OPANAF nr. 1.694/2014 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile 

asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale; 

OPANAF nr. 2.446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 

creanţelor fiscale; 
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OMFP nr. 1.015/2014 privind abrogarea OMFP nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare 

utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale; 

OPANAF nr. 2.869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 127/2014 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de 

dispoziţiile art. 27 şi 28 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

OMFP nr.1.682/2014 privind modificarea OMFP nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, 

în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea 

acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din 

valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii 

prevăzute de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

În domeniul reglementărilor vamale 

OPANAF 230/2014 pentru aprobarea instrucţiunilor privind asigurarea supravegherii vamale şi gestionarea 

informaţiilor referitoare la anumite categorii de bunuri introduse în România de către călători în bagajele 

personale; 

OPANAF nr. 1.136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în 

format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile 

în regim suspensiv de accize; 

OPANAF nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor 

vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România; 

OPANAF nr. 3.633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare 

prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar şi 

Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg 

din tipul reprezentării; 

OPANAF nr. 3.503/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a 

formalităţilor vamale pentru forţele armate şi bunurile forţelor armate care trec frontiera de stat a României; 

(Ordin intern) 

OPANAF nr. 1.420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub 

acoperirea carnetelor TIR; 

OPANAF nr. 1.421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit 

comunitar/comun; 

OPANAF nr. 3.177/2014 privind formalităţile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe 

fluviul Dunărea.  

În domeniul serviciilor oferite contribuabililor 

OPANAF nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice; 

OPANAF nr. 2.782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele  Sistemului Informatic 

Integral Vamal (SIIV); 
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OPANAF nr. 2.783/2014 pentru aprobarea normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit  NCTS-RO. 

În domeniul integrităţii 

OPANAF nr. 1.483/2014 prin care a fost desemnat funcţionarul public pentru consiliere etică şi monitorizare 

a respectării normelor de conduită la nivelul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  

În domeniul verificărilor fiscale 

O.M.F.P. nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării 

fiscale. 

În domeniul controlului intern/managerial 

OPANAF nr. 538/2014 privind aprobarea reviziei a 2 a procedurii de sistem PS - 00, ediţia I aprobată prin 

OPANAF nr. 977/2008 referitoare la modalitatea de realizare a procedurilor formalizate pe activităţi în cadrul 

ANAF. 

Reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

OPANAF nr. 200/2014 privind modificarea anexei la OPANAF nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei 

teritoriale de administrare; 

OPANAF nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la OPANAF nr. 2.211/2013 pentru 

aprobarea competenţei teritoriale de administrare;  

OPANAF nr. 795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la OPANAF nr. 2.211/2013 pentru 

aprobarea competenţei teritoriale de administrare; 

HG 781/2014 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a Biroului Vamal de 

Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
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