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 Prioritatea Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală a fost și 

este legată de identificarea și 

combaterea evaziunii și a fraudei 

fiscale. În 2012, A.N.A.F. a reușit să 

colecteze mai mult comparativ cu 

anii precedenți, pentru că au fost 

recuperate sume considerabile din 

combaterea evaziunii fiscale.  

 Astfel, pe parcursul anului 

trecut, Agenția a colectat 167,8 

miliarde lei, ceea ce reprezintă o 

creștere cu 6,5% față de 2011. 

Obligaţiile fiscale suplimentare 

stabilite la contribuabilii persoane 

fizice şi juridice au fost de 8,5 mld. 

lei, valoarea estimată a 

confiscărilor depăşind 350 mil. lei.  

 De asemenea, anul trecut am 

reușit îmbunătățirea indicatorilor 

de performanță şi eficienţă ai ANAF 

și mă refer în primul rând la 

resursele utilizate pentru colectarea 

banilor la buget. Practic, am redus 

suma cheltuită pentru colectarea 

unui milion de lei, de la 11.142  lei 

în 2011 la  10.823  lei  în  2012  

 Toate aceste lucruri mă fac să 

spun că anul 2012 a fost un an bun 

pentru ANAF și am convingerea că 

 

 

vom reuși să creștem nivelul 

încasărilor și în 2013. Obiectivul 

meu pentru acest an este de a  

îmbunătăți nivelul general al 

colectării veniturilor bugetare 

administrate de ANAF, inclusiv prin 

creșterea  gradului de conformare 

voluntară la plata obligațiilor 

fiscale. 

 Realizarea obiectivelor noastre 

în anul precedent nu ar fi fost 

posibilă fără sprijinul şi dedicarea 

angajaţilor Agenției, cărora le 

mulţumesc şi le apreciez 

devotamentul. De asemenea, 

rezultatele pozitive din anul 2012 se 

datorează inclusiv sprijinului 

acordat ANAF de către Ministerul 

Public, Ministerul Justiției și 

Ministerul Afacerilor Interne. 

 Anul 2013 va aduce însă, 

modificări substanţiale în aparatul 

de lucru al ANAF demarându-se un 

amplu proces de reformă, cu 

sprijinul Băncii Mondiale. 

 Obiectivul nostru pentru anul în 

curs este de a aduce mai multă 

performanță în activitatea Agenției 

și de a flexibiliza relația 

contribuabililor cu ANAF. 
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Cuvântul Preşedintelui A.N.A.F.: 

Preşedintele  

Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală 

Şerban POP 
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 A.N.A.F. colectează cca. 94% din veniturile 

bugetului general consolidat, care reprezintă 

obligaţiile fiscale aferente impozitelor şi taxelor 

bugetului de stat  şi contribuţiilor sociale (veniturile 

bugetelor de pensii, sănătate şi şomaj).  

 Procesul de extindere a competenţelor A.N.A.F. 

a continuat şi în anul 2012, cu încă o etapă: 

începând cu data de 1 iulie 2012, au fost preluate 

în administrare contribuţiile sociale obligatorii 

datorate de persoanele fizice prevăzute la capitolul 

II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal. 

 Administraţie sub formă de reţea, A.N.A.F. 

este reprezentată în fiecare judeţ şi în Bucureşti, 

prin structuri teritoriale. 

 Cei 26.668 de angajaţi ai A.N.A.F. 

administrează aproape 8 milioane de contribuabili 

(persoane juridice, persoane fizice şi persoane 

fizice autorizate), în toate etapele pe care aceştia 

trebuie să le parcurgă în relaţia cu administraţia 

fiscală: înregistrare, declarare, plată voluntară sau 

executare silită, verificare, soluţionarea 

contestaţiilor. 

 În anul 2012, administraţia fiscală a gestionat 

1,6  milioane de declaraţii şi a emis 40 milioane de 

acte administrativ-fiscale. 

Structuri teritoriale 

- administrare fiscală - aparat central (inclusiv 

D.G.A.M.C.), 

- 42 D.G.F.P.-uri judeţene şi 

D.G.F.P. Mun. Bucureşti,  

- 42 A.F.P.-uri pentru contribuabili 

mijlocii,  

- 221 A.F.P.-uri municipale, 

orăşeneşti, comunale şi 

sectoarele Mun. Bucureşti. 

- A.N.V. - aparat central, 

- 8 direcţii regionale,  

- 42 direcţii judeţene inclusiv 

Direcţia pentru Accize şi 

Operaţiuni Vamale a Mun. 

Bucureşti,  

- 46 birouri vamale (44 de frontieră 

şi două de interior) 

- Garda Financiară - aparat central,  

- 41 secţii judeţene şi secţia Mun. 

Bucureşti. 

– o administraţie care are 

misiunea de a asigura veniturile 

bugetare ale statului 
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A.N.A.F. - 2012 
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Realizările administraţiei fiscale în anul 2012 

 Încasarea veniturilor bugetare în anul 2012 s-a 

bazat pe o gestionare corespunzătoare a impozitelor, 

taxelor şi contribuţiilor sociale, astfel încât, deşi 

condiţiile economice nu au fost dintre cele mai bune, 

rezultatele au depăşit nivelul anului anterior.  

   

 Pentru încasări eficiente şi pentru creşterea 

eficacităţii colectării, procesul de extindere a 

competenţelor A.N.A.F. a continuat cu încă o etapă: 

începând cu data de 1 iulie 2012, au fost preluate în 

administrare contribuţiile sociale obligatorii datorate de 

persoanele fizice prevăzute la capitolul II şi III din titlul 

IX^2 al Codului fiscal. 

 

 În condiţiile în care P.I.B. a înregistrat o 

creştere nominală de 5,1%* în anul 2012 (0,2% 

în termeni reali), veniturile colectate de A.N.A.F. 

au fost de 167.803,2 mil. lei, cu 6,5% mai mari 

decât în anul 2011.  

  

 Ponderea încasărilor în P.I.B. a crescut de  la 

28,3%, la 28,7%. Programul bugetar a fost 

realizat  aproape integral (cca. 98,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparativ cu anul 2011, veniturile încasate 

la bugetele administrate de A.N.A.F. au fost 

următoarele: 

 

  la Bugetul de stat: 113.952,6 mil. lei  

                                        (+ 7,1%); 

 

 la Bugetul asigurărilor sociale de stat: 

35.681,2mil lei         (+ 2,5%); 

 

 la Bugetul asigurărilor pentru şomaj: 

1.370,2 mil lei           (+ 3,2%); 

 

 la Fondul naţional unic de asigurări de 

sănătate: 16.799,2 mil lei  

                                           (+12%). 

 

______________ 
*PIB 2011 – 556.700 mil.lei şi PIB 2012 – 585.200 mil.lei, conform 
datelor Comisiei Naţionale de Prognoză 

 

- o încasare rapidă şi eficientă 

28,3% 
28,7% 

2011 2012 
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Recuperarea arieratelor 

 Colectarea obligaţiilor restante continuă 

să rămână o prioritate pentru administraţia 

fiscală. În primele 15 zile de la data scadenţei, 

organele specializate ale A.N.A.F. 

declanşează procedurile de executare silită.  

  La sfârşitul anului 2012, arieratele rămase 

de recuperat la bugetele administrate de către 

A.N.A.F. au fost de 17.908,9 mil. lei, în 

scădere cu 15,4% faţă de 31 decembrie 2011. 

Ponderea în P.I.B. a scăzut de la 3,8% la 

sfârşitul anului 2011 la 3,0%  la 31 decembrie 

2012.  

 Utilizarea procedurilor de executare silită a 

condus la încasarea a 17.679,8 mil. lei, cu 

23,7% mai mult decât în anul 2011.  

 Cea mai eficientă modalitate de 

executare silită s-a dovedit a fi comunicarea 

somaţiei: un număr de 3.274.598 somaţii, a 

adus 73% din totalul veniturilor din executare 

silită. 

 Rata de colectare a arieratelor 

recuperabile de la persoanele juridice a fost 

de 74,6%. 

 In structura arieratelor rămase de 

recuperat, contribuabilii mari deţineau 32,5 %, 

iar contribuabilii mijlocii, 16,9 %.  
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 Prevenirea evaziunii fiscale este pilonul 

principal pe care se sprijină încasarea veniturilor 

bugetare, de aceea procesul de îmbunătăţire şi 

modernizare a serviciilor şi de simplificare a 

procedurilor a continuat şi în anul 2012. 

  

 A.N.A.F. urmăreşte îmbunătăţirea 

continuă a relaţiei cu contribuabilii, prin furnizarea 

de răspunsuri prompte, corecte, cât mai 

personalizate la întrebările adresate de către 

aceştia privind neclarităţile legislative, precum şi 

prin adaptarea serviciilor furnizate, astfel încât 

obligaţiile fiscale să fie îndeplinite în condiţii cât mai 

bune şi mai facile. 

 

 Pentru mai uşoara îndeplinire a 

obligaţiilor fiscale, continuă acţiunile de furnizare 

de programe, asistenţă şi alte informaţii ce pot fi 

descărcate gratuit de pe site-ul A.N.A.F. 

Informarea corectă şi la timp a contribuabililor este 

esenţială pentru civismul  fiscal al acestora.  

 

 A fost publicat calendarul obligaţiilor fiscale 

pentru 2012 ; 

 

 A fost actualizat fişierul Nomenclatorul 

obligaţiilor de plată la bugetul de stat; 

 

 Modulul “ANAFI- baza de date cu întrebari şi 

răspunsuri privind problematica fiscală” este 

actualizat periodic cu întrebările cu caracter 

legislativ ale contribuabililor şi răspunsurile date 

acestora; 
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Servicii de calitate şi proceduri mai simple 

- pentru sprijinirea conformării 

voluntare 
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 Administraţia fiscală a continuat eforturile 

pentru modernizarea accesului la serviciile 

sale, sprijinind în special accesul electronic: 

sunt create condiţii tehnice pentru declarare 

electronică (cu excepţia unui număr restrâns 

de declaraţii care sunt depuse de un număr 

mic de contribuabili şi au frecvenţă şi valoare 

redusă) şi este în curs de extindere plata 

electronică.  

  

 Serviciile electronice promovate în 

continuare de A.N.A.F. sunt o oportunitate 

pentru o conformare rapidă, sigură şi 

economică. A.N.A.F. asigură asistenţa 

necesară contribuabililor la utilizarea 

serviciului de depunere on-line a declaraţiilor.  

 Respectând însă dreptul contribuabililor de 

a decide în funcţie de preferinţe sau 

posibilităţi, sunt păstrate în acelaşi timp şi 

căile tradiţionale  - la ghiseu, prin poştă-. 

 

 

 Din totalul de 15,3 milioane declaraţii 

depuse, 83% au fost depuse on-line. 

 Ca urmare a amplei promovări a depunerii 

electronice a Declaraţiei unice (D112), 

introdusă în anul 2011, gradul de depunere 

electronică în anul 2012 a crescut cu 34 

puncte procentuale.  

54,7% 

88,7% 

2011 2012 

Declaraţia 112 - grad de depunere on-line 



 În cadrul activităţii de îndrumare şi asistenţă a 

contribuabililor, au fost soluţionate 53.781 adrese şi au 

fost transmise răspunsuri la 18.648 solicitări prin        

e-mail.  

 

 La Centrul de asistenţă prin telefon au fost 

primite şi au fost furnizate răspunsuri pentru 1.148.494 

apeluri telefonice de la contribuabili din întreaga ţară. 

 

  Au fost puse la dispoziţia contribuabililor, 

gratuit, prin publicare pe site,  o serie de ghiduri care 

să faciliteze conformarea contribuabililor persoane 

fizice: 

 

“Ghidul privind declararea şi plata 

contribuţiilor sociale de către persoanele fizice 

care realizează venituri din activităţi 

independente”; 

 

„Ghidul activităţilor comerciale şi profesiilor 

liberale”; 

 

“Ghidul obligaţiilor fiscale ale asociaţiilor de 

proprietari”; 

 

,,Ghidul contribuabililor persoane fizice care 

realizează venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor (închirieri şi arendă)”. 

 

 Au fost redactate 26 buletine informative. 
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 Pentru asigurarea implementării şi 

aplicării unitare a legislaţiei fiscale şi 

procedural fiscale de către toate structurile de 

specialitate din cadrul A.N.A.F., au fost 

realizate şi transmise 13 buletine informative 

referitoare la modificările legislative adoptate 

în prima parte a anului. 

  

 Au fost elaborate şi difuzate comunicate 

de presă privind obligaţiile fiscale ale 

contribuabililor şi buletine informative. 

  

 Rezultat al procedurilor simplificate şi al 

asistenţei de calitate furnizate contribuabililor, 

gradul de conformare voluntară la declarare şi 

la plată a crescut  cu 3,12 p.p. (de la 87,27 % 

la 90,39 %) şi, respectiv, cu 1,85 p.p. (de la 

77,90%  la 79,75%). 

 

 

2011 2012

Gradul de conformare voluntară
la declarare

Gradul de conformare voluntară
la plata

87,27% 

77,90% 

90,39% 

79,75% 
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Unitatea de Imprimare Rapidă de la Râmnicu Vâlcea 
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 Linia de tipărire rapidă de la Râmnicu 

Vâlcea funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi este 

una dintre cele mai moderne din Europa şi 

cea mai modernă din regiune. Aceasta 

asigură tipărirea centralizată a actelor 

administrative pentru cele 41 de direcţii 

generale ale finanţelor publice judeţene, 

Direcţia Generală de Administrare a Marilor  

Contribuabili şi pentru Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. 

  

 Pe măsura dezvoltării, Unitatea are un 

rol tot mai important în reducerea treptată a 

costului colectării şi dinamizării executării 

silite. 

 

 

 

 

 

 Unitatea de Imprimare Rapidă, a tipărit şi 

expediat contribuabililor din întreaga ţară cca. 

40 milioane de acte administrativ-fiscale 

(somaţii de plată, notificări la nedepunerea 

declaraţiilor fiscale, decizii de calcul accesorii 

şi înştiinţări de stingere a creanţelor) emise în 

procedura de administrare a impozitelor, 

taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 

bugetului general consolidat, influenţând 

pozitiv volumul încasărilor bugetare. 

 A fost asigurată, pentru primăriile din 

întreaga ţară, prelucrarea şi predarea 

credenţialelor necesare accesării de către 

cetăţeni a sistemului de plată a impozitelor şi 

taxelor locale cu cardul bancar, precum şi 

scanarea în scopul efectuării procedurii de 

publicitate a situaţiilor financiare pentru anul 

2010 la nivel de ţară. 

  

  

Extinderea activităţilor Unităţii de Imprimare Rapidă 
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Servicii specializate pe categorii 

de contribuabili 

 Furnizarea de servicii în funcţie de 

complexitatea administrării şi de nevoile specifice 

ale anumitor categorii de contribuabili continuă să fie 

o direcţie importantă de dezvoltare a asistenţei 

fiscale. 

   

 Contribuabilii mari beneficiază de asistenţă şi 

îndrumare separată, adaptată specificului lor, din 

iulie 2006, când a fost înfiinţată  Direcţia Generală 

de Administrare a Marilor Contribuabili. Importanţa 

administrarii specializate a marilor contribuabili 

derivă din faptul ca un număr de 2000 contribuabili 

mari  au asigurat 53% din veniturile colectate de 

A.N.A.F.   

  

 O altă categorie de contribuabili care 

beneficiază de asistenţă specializată sunt 

contribuabilii mijlocii. Administraţiile finanţelor 

publice pentru contribuabili mijlocii, care 

funcţionează în cadrul fiecărei D.G.F.P. judeţene şi 

D.G.F.P. Bucureşti,  au structuri dedicate pentru 

asistenţă, ceea ce permite adaptarea continuă a 

serviciilor oferite la nevoile de asistenţă ale 

acestora. Un număr de 22.692  contribuabili mijlocii 

generează venituri de cca. 20% din veniturile totale 

colectate de A.N.A.F., ceea ce relevă importanţa 

acestui segment de contribuabili. 

   

 Începând cu anul 2012, au fost dezvoltate 

serviciile pentru contribuabilii persoane fizice cu 

averi/venituri mari, pentru mai buna  informare a  

acestora, în vederea creşterii gradului de 

responsabilizare privind declararea corectă şi la timp 

a veniturilor. În acest scop, în anul 2012, au fost 

transmise 398 notificări amiabile, prin care aceştia 

sunt înştiinţaţi cu privire la veniturile din străinătate 

pe care trebuie să le declare administraţiei, 

modalităţile şi termenele de declarare, precum şi 

sancţiunile aplicabile în cazul nedeclarării.  

 Serviciul de asistenţă a contribuabililor şi 

monitorizarea activităţii din cadrul Direcţiei Verificări 

Fiscale a fost contactat direct (telefonic), ca urmare 

a desfăşurării programului de Notificări amiabile 

2012, de o parte dintre contribuabilii notificaţi, care 

au solicitat asistenţă şi unele informaţii suplimentare. 
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 ANAF a pus în practică un 

Program de cooperare şi consultare, adresat 

practicienilor şi specialiştilor din domeniul 

impozitului pe venit, prin care să fie sprijinit  

procesul de îmbunătăţire a transparenţei, de 

informare corectă şi la timp, în scopul evitării 

erorilor, precum şi pentru creşterea încrederii 

în administraţia fiscală. Programul conţine 

întâlniri periodice organizate cu reprezentanţii 

societăţilor de consultanţă din domeniul fiscal 

şi cu specialiştii din domeniu, în scopul 

discutării problemelor cu care se confruntă 

contribuabilii şi identificării în comun de soluţii 

care să favorizeze atât conformarea cât şi 

eficienţa administrativă, dezbaterea soluţiilor 

fiscale recomandate în situaţii specifice, în 

special în domenii cheie cu un grad ridicat de 

complexitate sau în care apar greşeli în mod 

frecvent.  
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Îmbunătăţirea percepţiei contribuabililor cu 

privire la administraţia fiscală, înţeleasă frecvent ca 

având proceduri complicate şi stufoase, este un proces 

dificil şi de durată. Pentru aceasta, A.N.A.F. a continuat 

să acţioneze în cele două direcţii importante pe care le 

are la dispoziţie din punct de vedere procedural: 

 

 pe de o parte, a continuat simplificarea 

procedurilor fiscale, pentru facilitarea modului de 

îndeplinire a obligaţiilor contribuabililor în relaţia cu 

administraţia fiscală şi reducerea timpului alocat de 

aceştia în relaţia cu administraţia; 

 

 pe de altă parte,  sprijinirea contribuabililor 

pentru recuperarea (prin rambursare sau restituire) mai 

rapidă a sumelor cuvenite acestora. 

 

 Au fost elaborate proceduri fiscale simplificate  la 

impozitul pe venit şi la înregistrarea fiscală a 

contribuabililor. A fost îmbunătăţit modelul decontului 

de T.V.A., noul model este utilizat începând cu 1 

ianuarie 2013. 

 

  A continuat aplicarea sistemului naţional de 

selecţie a deconturilor de T.V.A. ce urmează a fi 

rambursate lunar; selecţia se realizează informatic din 

baza de date naţională, pe principiul “cel mai vechi 

decont se stinge primul”. 

 

 De asemenea, situaţia stocului de deconturi cu 

sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare, 

aflate în curs de soluţionare la nivelul organelor 

fiscale teritoriale, precum şi numărul de zile de 

întârziere pentru deconturile cu termenul legal de 

soluţionare depăşit, este prezentată lunar, pe pagina 

de internet a A.N.A.F. Astfel, accesând adresa 

www.anaf.ro contribuabilii pot vedea informaţiile 

referitoare la programarea rambursării T.V.A.   

 

  

  

Proceduri mai simple,  
- economie de timp pentru contribuabili 
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Sprijinirea mediului de afaceri 
– de importanţă majoră în actualul context economic 

 A.N.A.F. continuă sprijinirea 

contribuabililor aflaţi în dificultate financiară 

temporară,  printr-un sistem stabil de înlesniri 

fiscale.  

 

 Au  fost acordate înlesniri la plată sub 

forma eşalonării la plata obligaţiilor fiscale 

administrare de A.N.A.F. cu 40% mai mult 

faţă de anul 2011, organele fiscale 

competente asigurând urmărirea permanentă 

a derulării acestora. 

 Au fost aprobate  3.407 cereri de 

acordare a eşalonării la plată pentru obligaţii 

fiscale administrare de A.N.A.F., în valoare de 

1.238,5 milioane lei. 

  

 În domeniul rambursării şi restituirii 

sumelor cuvenite contribuabililor, 

administraţia fiscală face permanent eforturi 

de reducere a timpului de aşteptare, fiind 

astfel asigurate resursele băneşti necesare 

contribuabililor pentru continuarea activităţii:  

 

 Timpul mediu de emitere a deciziilor de  

rambursare a TVA este de 25 de zile. 

 

 De asemenea, este  menţinută 

transparenţa necesară acestui tip de 

activitate. 

 

 A continuat procesul de facilitare a 

accesului contribuabililor la contul fiscal 

propriu, în vederea unei informări corecte şi la 

timp cu privire la situaţia lor fiscală (declaraţii 

plăţi, alte informaţii). 

2011 2012

Eşalonare la plată  -sume aprobate- 

(mil. lei) 

1069 
1238 
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 Controlul este al doilea pilon important, pe lângă 

conformarea voluntară, pe care se sprijină sistemul 

de administrare a veniturilor.  

  

 Inspecţiile fiscale şi alte modalităţi de verificare şi 

control, desfăşurate de cele trei structuri specializate 

ale A.N.A.F. – Activitatea de Inspecţie Fiscală, Garda 

Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor – 

contribuie, pe lângă încasarea de venituri 

suplimentare şi la prevenirea şi descurajarea 

practicilor evazioniste, implicit la creşterea numărului 

contribuabililor care se înregistrează, care declară şi 

plătesc corect veniturile bugetare datorate. 

  

 Activitatea de inspecţie şi control vizează 

totodată asigurarea egalităţii cetăţenilor în faţa 

impozitului (tratament egal în condiţii similare) şi 

menţinerea unei concurenţe corecte între agenţii 

economici, prin diminuarea evaziunii fiscale care 

afectează veniturile bugetare şi distorsionează mediul 

de afaceri. 

   

 În anul 2012, structurile de control au desfăşurat, 

în total, 257.081 acţiuni de verificare, care au fost 

conduse pe baza unor principii unitare, cu folosirea tot 

mai extinsă a informaticii. Obligaţiile fiscale 

suplimentare stabilite au fost de 8.543 mil. lei. Au fost 

stabilite prejudicii în valoare de 9.003 mil lei. 

 

 În vederea identificării contribuabililor cu risc 

fiscal ridicat pentru administraţia fiscală, au fost 

analizate informaţii fiscale deţinute de A.N.A.F. în 

scopul perfecţionării sistemului de indicatori folosiţi în 

analiza de risc. 

 A fost desfăşurată o amplă activitate de 

informaţii  fiscale, destinată creşterii eficienţei 

inspecţiilor fiscale. Au fost efectuate selecţii de 

contribuabili pe diverse criterii de risc în vederea 

verificării acestora, cu prioritate. 

 A fost întărită cooperarea administrativă pe linie 

de T.V.A. şi impozite directe cu statele membre şi cu 

statele cu care România are încheiate convenţii 

pentru evitarea dublei impuneri. 

 

 Colaborarea externă a fost îmbunătăţită: au fost 

efectuate controale multilaterale împreună cu 

administraţii fiscale şi organisme europene, în 

vederea prevenirii şi combaterii fraudei 

transfrontaliere, perfecţionării tehnicilor, metodelor şi 

abilităţilor de control. 

  

Combaterea evaziunii fiscale, 

- direcţionată spre zonele şi 

contribuabilii cu risc fiscal 

ridicat 
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 O ţintă tot mai importantă pentru control 

au devenit şi persoanele fizice: cele bogate 

sau care desfăşoară activităţi în zone cu risc 

fiscal ridicat (tranzacţiile imobiliare). 

 

 În luna mai 2012 a fost lansat un 

program alternativ de conformare privind 

obligaţia de declarare a veniturilor obţinute din 

străinătate, adresat persoanelor fizice cu 

averi/venituri mari. 

  Au fost direcţionate notificări amiabile 

către un număr de 318 entităţi – familii 

distincte.  

 Numărul declaraţiilor depuse în anul 

2012, privind veniturile  din străinătate 

(aferente anului 2011), a reprezentat o 

creştere cu peste 36% faţă de anul 2011.  Din 

analiza datelor rezultă faptul că un număr de 

15 persoane fizice cu averi/venituri mari au 

depus, pentru prima dată, declaraţia privind 

veniturile realizate din străinătate. 

 Programul de notificări adresate 

persoanelor fizice cu averi/venituri mari va 

continua, în funcție de riscurile fiscale 

identificate, administrația fiscală urmărind să 

se asigure că au adus la cunoștința acestor 

contribuabili obligațiile fiscale care le revin, 

pentru o mai bună conformare la declarare și 

la plată. 

 În luna noiembrie  2012 a fost procesată 

lista persoanelor care depăşesc riscul minim 

acceptat de administraţia fiscală şi a 

declanşat  verificările fiscale prealabile pentru 

30 de persoane din acest grup.  

  Din punct de vedere organizatoric, în 

anul 2012, A.N.A.F. a luat două decizii 

importante:  

• a constituit Grupul de Lucru Antifraudă 

Fiscală (G.L.A.F.), cu participarea 

reprezentanţilor din cele trei structuri de 

control. Grupul este constituit din 17 

comisari, un inspector şi un lucrător vamal 

şi este coordonat de un reprezentant al 

Gărzii Financiare; 

• a stabilit punerea în practică a unor acţiuni 

tematice de control, cu caracter 

operational, rezultat al  prioritizării riscurilor 

conform Strategiei de conformare pe baza 

gestionării riscurilor. Primul produs al 

acestei decizii este Programul de control în 

trafic 2012, acţiune comună a Gărzii 

Financiare şi a Autorităţii Naţionale a 

Vămilor, desfăşurată pe parcursul 

întregului an, şi finalizată cu un raport 

comun al celor două structuri de control. 
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 Activitatea de inspecţie fiscală a pus în practică o 

serie de măsuri de creştere a eficienţei acţiunilor de 

verificare, începând cu mai buna elaborare a 

programelor de control pe baza analizei de risc şi 

încheind cu creşterea calităţii actelor de control, 

iniţiind astfel un adevărat lanţ al calităţii pentru 

întregul proces. 

 

 În anul 2012, activitatea de inspecţie fiscală a 

vizat cu prioritate 10 domenii cu risc fiscal ridicat, 

stabilite în cadrul Grupului de lucru interinstituţional 

pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale: 

exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos, 

constructii şi materiale de construcţie, turism, 

transporturi, producerea şi comercializarea unor 

marfuri (agro-alimentare, tutun, alcool, produse 

energetice).  

 

 Au fost desfăşurate acţiuni tematice de inspecţie 

fiscală la contribuabili care desfăşoară activitate în 

domenii în care posibilitatea taxării inverse la T.V.A. a 

creat noi oportunităţi de evaziune fiscală. De 

asemenea, au fost monitorizate controalele anticipate 

privind soluţionarea deconturilor negative de T.V.A. la 

societăţile care au activitate în domeniul cerealelor şi 

plantelor tehnice. 

 

 Alte domenii verificate cu prioritate au fost 

achiziţiile intracomunitare şi munca “la negru” şi “la 

gri”. 

  A fost elaborată o procedură de efectuare a 

controalelor în domeniul achiziţiilor intracomunitare. 

Această procedură are ca scop principal 

monitorizarea, până la consumatorul final, a mărfurilor 

achiziţionate din spaţiul comunitar în vederea 

diminuării riscurilor de evaziune fiscală şi de 

sustragere de la declararea corectă a obligaţiilor 

fiscale, respectiv a riscului de neîncasare a obligaţiilor 

la bugetul general consolidat al statului. 

 

Activitatea de inspecţie fiscală 
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  Au fost desfăşurate un număr de 98.625 

acţiuni, în urma cărora au fost stabilite 

obligaţii fiscale suplimentare în valoare de 

6.498 mil lei.  

 Pentru contravenţiile şi infracţiunile 

depistate au fost aplicate 14.510 amenzi 

contravenţionale, valoarea acestora însumând 

23,2 mil. lei şi au fost transmise 3.309 sesizări 

penale, prejudiciul aferent sesizărilor penale 

înaintate fiind de 4.502,1 mil. lei.  

 Internaţionalizarea în creştere a 

activităţilor economice a creat companiilor 

multinaţionale condiţii favorabile pentru 

practici frauduloase, manipularea preţurilor 

între filialele aceleiaşi companii fiind frecvent 

folosită în scopul de a diminua impozitarea în 

ţările de producţie sau de destinaţie. În aceste 

condiţii, A.N.A.F. a intensificat acţiunile de 

verificare a preţurilor de transfer la 

contribuabilii afiliaţi care înregistrează pierderi 

structurale prin transferarea profitului. 

 A fost extinsă colaborarea cu 

administraţiile fiscale europene, inclusiv prin 

participarea la realizarea de controale 

multilaterale, în vederea prevenirii şi 

combaterii fraudei transfrontaliere, 

îmbunătăţirii şi perfecţionării tehnicilor, 

metodelor şi abilităţilor de control. 
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 Specificul activităţii Gărzii Financiare constă în 

exercitarea de controale operative şi inopinate, 

precum şi acţiuni cu caracter tematic orientate spre 

domeniile cu risc fiscal ridicat. 

  

 Instituţia este singurul organ de control din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca este 

abilitat să execute constatări şi alte verificări la 

solicitarea organelor de urmărire penală, documentele 

rezultate având caracter de elemente probatorii în 

cazurile de evaziune fiscală instrumentate de 

Parchete.  

  

 Verificările curente desfăşurate sunt orientate, în 

principal, pe următoarele trei mari direcţii de acţiune: 

tranzacţiile intracomunitare, producţia şi comerţul cu 

produse accizabile şi monitorizarea  activităţilor 

comerciale cu amănuntul. 

 Pentru combaterea fraudei în domeniul 

tranzacţiilor intracomunitare, Garda Financiară a 

alocat în anul 2012, 50-60% din personalul său de 

control. A fost elaborată procedura specifică de 

control în baza căreia este efectuată monitorizarea 

tranzacţiilor intracomunitare în punctele de trecere a 

frontierei.  

 Garda Financiară monitorizează respectarea 

legalităţii privind producerea, depozitarea, circulaţia şi 

valorificarea bunurilor, în toate locurile şi spaţiile în 

care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici. 

   

 În anul 2012, a fost desfăşurată o acţiune 

comună cu Inspecţia muncii din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice privind munca la negru. 

 

 În condiţiile monitorizării permanente a acestui 

domeniu, s-a constatat o diminuare a numărului de 

unităţi cărora le-a fost suspendată activitatea, în 

special din domeniul aparatelor de marcat electronice 

fiscale (A.M.E.F.), de la 4.404 în anul 2011,  la  3.449, 

ceea ce denotă o creştere a gradului de conformare al 

operatorilor economici care derulează activităţi de 

vânzare cu amănuntul. 

 

 

Garda Financiară 
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 Cei 770 comisari ai Gărzii 

Financiare, la nivelul întregii ţări, au 

desfăşurat 124.652 verificări, în urma cărora 

au fost obţinute următoarele rezultate: 

 

 au fost aplicate 38.678 amenzi, în valoare 

de   83 mil. lei; 

 confiscări de bunuri şi numerar:                       

194 mil lei; 

 număr de suspendări de activitate:                  

3449; 

 măsuri asigurătorii:       2.037 mil. lei 

 prejudicii stabilite:                   3.851 mil lei  

(pentru un număr  de 3.360 prejudicii).  

     

 Solicitările de colaborare venite din 

partea celorlalte instituţii de control au fost în 

număr total de peste 14.000, impunând 

efectuarea de verificări de specialitate la 

peste 21.000 agenţi economici.   

 Astfel, au fost soluţionate 274 lucrări la 

solicitarea Parchetului, 459 lucrări la 

solicitarea D.N.A. şi 2.696 lucrări la solicitarea 

organelor de poliţie. De asemenea, au fost 

soluţionate 183 lucrări la solicitarea Oficiului 

Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor (O.N.P.C.S.B.). 

 

 Importante cantităţi de marfă au fost 

puse la dispoziţia organelor de cercetare 

penală sau a celor fiscale în vederea instituirii 

sechestrului asigurător. 

 

 În scopul realizării obiectivelor sale, în 

vederea combaterii fraudei comunitare, Garda 

Financiară a cooperat cu organe similare din 

alte state din cadrul Uniunii Europene.  
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 Pozitia geografică a României, de graniţă în 

partea de Sud-Est a teritoriului comunitar, implică 

pentru A.N.V. o responsabilitate suplimentară: pe 

lângă apărarea spaţiului economic şi social naţional, 

autoritatea vamală are rolul de a asigura o protejare 

corespunzătoare a intereselor financiare comunitare, 

conform exigenţelor Uniunii Europene.  

 Prin activitatea de control ulterior, A.N.V. a 

urmărit protejarea intereselor financiare ale Uniunii 

Europene în domeniul resurselor proprii tradiţionale şi 

ale bugetului naţional. 

 A.N.V. a întărit măsurile de supraveghere  în 

domeniul produselor accizabile şi în domeniul 

produselor energetice (prin sigilarea mijloacelor de 

transport, de la punerea lor în liberă circulaţie, până la 

destinaţia finală). 

 A crescut numărul de acţiuni ale echipelor 

mobile, ca urmare a desfăşurării Programului anual 

de întărire a controlului în trafic. 

 Pentru protejarea teritoriului vamal naţional şi 

comunitar, au fost întreprinse acţiuni în vederea 

combaterii: 

 

 traficului ilicit de droguri, precursori, etc., care pot 

afecta sanătatea cetăţenilor;  

 

 contrabandei cu mărfuri contrafăcute şi pirat, care 

prejudiciază activitatea şi imaginea firmelor; 

 traficului ilicit de bunuri culturale mobile, specii 

sălbatice de floră şi faună,  metale preţioase,  

 contrabandei cu mărfuri cu risc pentru sănătatea şi 

siguranţa consumatorului. 

 

 Activitatea A.N.V. este în continuă modernizare, 

conform exigenţelor comunitare şi ale viitoarei 

integrări a României în spaţiul Schengen. În 

consecinţă, ponderea cea mai mare a activităţii de 

investiţii a avut-o continuarea lucrărilor la obiectivele 

Schengen, respectiv punctele de mic trafic Ulma, 

Vicovu de Sus, Racovăţ şi Climăuţi, precum şi 

continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţie „Sediu 

birou vamal Bucureşti I (Pantelimon)”.  

 A continuat tendinţa ultimilor ani de întărire a 

cooperării cu administraţii vamale vecine, în special 

cu cele din R. Serbia, R. Moldova şi Ucraina.  

 În mod tradiţional, o atenţie deosebită a fost 

acordată intensificării colaborării cu Serviciul Vamal 

de Stat al Ucrainei şi Serviciul Vamal al Republicii 

Moldova, prin întâlniri bilaterale şi derularea unor 

acţiuni comune în cursul semestrului al II-lea al anului 

2012, care au vizat prevenirea şi descoperirea 

operaţiunilor de trafic ilicit cu ţigarete.   

 A fost intensificată colaborarea cu Organizaţia 

Mondială a Vămilor şi Misiunea Uniunii Europene de 

Asistenţă la Frontieră pentru Moldova şi Ucraina 

(EUBAM). 

 În cooperare cu administraţia vamală din 

Ucraina, a fost organizată la frontiera comună 

acţiunea operativă „Tutunul -2012” (în perioada 15 

noiembrie - 15 decembrie) în scopul detectării şi 

eliminării încălcării legislaţiei vamale legate de traficul 

ilicit cu produse din tutun. 

 

 

Activitatea vamală 



 A.N.V. a desfăşurat cca. 34 mii de 

controale  şi a stabilit obligatii fiscale 

suplimentare în valoare de  2.044 mil lei. Au 

fost aplicate 11.389 amenzi, în valoare de 70 

mil. lei şi au fost confiscate bunuri şi numerar 

în valoare de 116,4 mil. lei. 

 

 Au fost confiscate peste 43 milioane 

ţigarete şi a fost suspendată activitatea a 357 

agenţi economici. Măsurile asigurătorii au 

avut o valoare de 301 mil. lei. Cele 588 

prejudicii stabilite au avut o valoare de 649 

mil. lei. 

 Constatările organelor de inspecţie 

fiscală pe principalele categorii de  produse 

accizabile: ponderea cea mai mare este 

înregistrată în domeniul fraudelor fiscale în 

domeniul producţiei şi comercializării tutunului 

(75,84%), urmate de produsele energetice 

(15,77%) şi alcool (34%).  

 

 Cu ajutorul echipelor canine, au fost 

descoperite 13 cazuri de posesori/traficanţi de 

droguri (cocaină, canabis).  

 În decursul anului 2012 cele 35 de 

echipe canine specializate pentru detecţia de 

ţigarete, au confiscat   6.074.960 ţigarete, 58 

de autovehicule ce aveau locaşuri special 

amenajate pentru transportul ţigaretelor de 

contrabandă şi au aplicat amenzi în valoare 

de 6.392.162 lei. 
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 Combaterea evaziunii în trafic a fost una din 

priorităţile activităţii desfăşurate de Garda Financiară 

şi Autoritatea Naţională a Vămilor în anul 2012.  

 

 Programul a fost iniţiat pe baza analizării şi 

ierarhizării riscurilor fiscale identificate în Strategia de 

conformare pe baza gestionării riscurilor.  

 

 Programul, cu durata de un an, s-a desfăşurat 

conform prevederilor din strategie şi a vizat controlul 

mijloacelor de transport pe rutele principale de trafic 

rutier din ţară.  

 

 Majoritatea acţiunilor întreprinse în comun – 

echipele mobile ale A.N.V. cu echipele Gărzii 

Financiare s-au desfăşurat în special pentru 

supravegherea operaţiunilor de denaturare a alcoolului 

etilic dar şi în zonele adiacente punctelor de trecere a 

frontierelor interne respectiv, Petea, Borş, Nădlac şi 

Vărşand, unde au fost verificate aproximativ 6 074 

mijloace de transport auto. 

  

 Cele două structuri de control au desfăşurat şi 

acţiuni separate de control în trafic. 

  

 Garda Financiară a monitorizat un număr de 

492.519 transporturi în domeniul achiziţiilor 

intracomunitare, din care, urmare analizei de risc, au 

fost sigilate 118.934 transporturi, verificarea acestora 

fiind continuată la beneficiarii mărfurilor. Monitorizarea 

achizitiilor intracomunitare este realizată prin 

intermediul aplicaţiei informatice „Trafic control”. 

  

Programul de întărire a controlului în trafic  
- acţiune desfăşurată de G.F.  şi A.N.V.  



 În anul 2012, cele 82 echipe mobile din 

cadrul structurilor teritoriale ale autorităţii 

vamale au derulat un număr de 13.831 

misiuni, cu următoarele rezultate: 

o  au fost aplicate 7.602 sancţiuni 

contravenţionale, în valoare de 47.074.519 

lei; 

o au fost reţinute bunuri în valoare de 

83.036.030 lei; 

o au fost reţinute în vederea confiscării 

următoarele cantităţi de produse 

accizabile: 

  1.539.587 litri produse energetice 

(motorină, păcură);   

 18.896.033  bucăţi ţigarete;  

 peste 471.804 litri alcool şi băuturi 

alcoolice; 

  aprox. 1.000.000 bucăţi articole de 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, 100 l. 

parfum, precum şi 3 autocisterne,  27 

autoturisme şi autoutilitare. 

  

 De asemenea, în decursul anului 2012, 

echipele mobile au desfăşurat ample acţiuni 

de verificare a stocurilor de ţigarete din  

zonele libere: Curtici, Constanţa, Constanţa 

Sud Agigea, Brăila şi Galaţi, în urma cărora 

au descoperit un număr de peste 270 209 780 

de ţigarete, atât de provenienţă comunitară, 

cât şi din ţări terţe, aparţinând unui număr de 

26 societăţi comerciale, care nu mai 

îndeplineau condiţiile legale de depozitare. 
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 Unul din drepturile pe care le au contribuabilii, 

conform Codului de procedură fiscală, este acela de a 

contesta actele de control încheiate de structurile de 

specialitate ale A.N.A.F.  

 

 Activitatea de soluţionare a contestaţiilor se 

desfăşoară atât la nivelul aparatului central al A.N.A.F. 

(la valori de peste 3 mil. lei), cât şi la nivelul D.G.F.P.-

urilor (până la 3 mil. lei). 

 

 În anul 2012, au fost soluţionate, atât la nivel 

central, cât şi la nivel teritorial un număr de 30.566 

capete de cerere şi suma totală contestată de 8.117,1 

mil. lei (comparativ cu anul 2011 când suma 

soluţionată a fost în cuantum total de 7383,6 mil. lei), 

reprezentând contestaţii formulate împotriva actelor 

administrative fiscale emise de organele fiscale şi 

vamale.  

  Din totalul cauzelor soluţionate, la nivel central 

au fost soluţionate 1.715 capete de cerere cu suma  

de 6.562,3 mil. lei iar la nivel teritorial 28.851 capete 

de cerere cu suma de 1.554,7 mil. lei. 

 

 

 Pentru calitatea actelor de control, un indiciu 

important este reacţia contribuabililor la adresa actelor 

administrative încheiate cu ocazia verificărilor la care 

sunt supuşi. În anul 2012, ponderea cumulată a 

sumelor pentru care au fost admise contestaţiile 

contribuabililor şi/sau au fost desfiinţate actele de 

control sau de impunere în totalul soluţiilor pronunţate 

pe fond a fost de 25,5% în scădere cu 2,5 puncte 

procentuale comparativ cu anul anterior. Această 

evoluţie reflectă creşterea calităţii actelor 

administrative fiscale determinată de relaţia de 

colaborare dintre organele emitente ale acestor acte şi 

organele de soluţionare a contestaţiilor care au 

conlucrat la identificarea cauzelor care determină 

formularea de contestaţii şi la aplicarea unitară a 

prevederilor legale în materie. 

 Au fost pronunţate soluţii de admitere şi 

desfiinţare, reprezentând 28,6% din totalul sumelor 

soluţionate pe fond privind actele întocmite de 

organele fiscale, respectiv 19,63% din totalul sumelor 

soluţionate pe fond privind actele întocmite de 

organele vamale. 

 

  

Activitatea de soluţionare a contestaţiilor 
- Calitatea actelor de control şi de impunere 
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 În anul 2012, prin creşterea  gradului de 

informatizare a procedurilor fiscale, a fost redus 

contactul direct al funcţionarilor din  A.N.A.F. cu 

contribuabilii şi, astfel, au fost diminuate ocaziile 

favorabile unor decizii subiective: a crescut gradul de 

depunere on-line a declaraţiilor fiscale, în domeniul 

rambursărilor de T.V.A., continuă aplicarea sistemului 

naţional de selecţie informatizată a deconturilor de 

T.V.A. ce urmează a fi rambursate lunar, situaţia 

rambursărilor fiind publicată pe site-ul A.N.A.F. 

   

 Pentru reducerea subiectivismului, a fost 

îmbunătăţit programul de control pe baza analizei de 

risc perfecţionate şi este monitorizată calitatea actelor 

de control pentru depistarea greşelilor voite şi a 

repetabilităţii acestora.  

   

 În vederea creării unor mecanisme specifice de 

luptă  împotriva fraudei sistemului fiscal şi împotriva 

corupţiei din sistem, în anul 2012 a fost creată o 

direcţie dedicată, Direcţia generală de integritate.   

   

 În sprijinul luptei  împotriva corupţiei  a fost afişat 

în birourile vamale avertizorul „We take care on 

integrity / Ne pasă de integritate”, atenţionându-se 

publicul privind   interzicerea oferirii de bani sau bunuri 

lucrătorilor vamali. A fost pus la dispoziţie numărul de 

telefon al liniei gratuite, la care pot fi semnalate acte 

de corupţie. 

 Din planurile de acţiune sectoriale ale Strategiei 

Naţionale Anticorupţie, au fost derulate 5 sesiuni ale 

cursului cu tema “Vulnerabilitatea la coruptie” şi 2 

sesiuni ale cursului cu tema „Prevenirea si 

combaterea faptelor de corupţie”(prin Serviciul de 

formare profesională al A.N.A.F.).  

 În anul 2012, a fost pus in funcţiune serviciul 

TELVERDE Anticorupţie 0800 800 085, cu  scopul 

de a acorda sprijin publicului care consideră că a 

descoperit sau a fost afectat de acte de corupţie sau 

alte nereguli în activitatea M.F.P. şi a instituţiilor 

subordonate.  

          Acest serviciu este gratuit şi destinat primirii 

apelurilor telefonice şi înregistrării sesizărilor privind 

nereguli, abateri sau acte de corupţie înfăptuite de 

către funcţionari din cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice şi instituţiile subordonate: Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea 

Naţională a Vămilor. 

  

 Este acordată o atenţie specială îmbunătăţirii 

monitorizării reclamaţiilor şi sesizărilor contribuabililor 

pe portalul A.N.A.F., la adresa  sesizari@anaf.ro. 

 

  

Combaterea corupţiei 

- limitarea subiectivismului în 

relaţia cu contribuabilul 
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 O premisă importantă pentru buna 

desfăşurare a activităţii de administrare o 

constituie calitatea angajaţilor. Politica de 

resurse umane a A.N.A.F. acordă prioritate 

pregătirii profesionale şi dezvoltării carierei 

personalului. 

  

 Planul de pregătire profesională pune 

accent pe cunoaşterea legislaţiei de către 

angajaţii din structurile de control, de 

soluţionare a contestaţiilor şi de către cei care 

răspund la adresele privind explicaţii 

legislative solicitate de contribuabili. 

 

 Planul de formare continuă a 

personalului, în 2012, a inclus: 

 

 organizarea unui număr de 57 cursuri 

(pentru aparatul propriu)  pe teme diverse 

cum ar fi anticorupţie, comunicare, achiziţii 

publice, fiscalitate, afaceri europene, 

informatică, juridic, limbi străine, unde a 

fost  înregistrat un număr de 423 de 

înscrieri; 

 organizarea unui număr de 2.046 cursuri 

(pentru structurile teritoriale)  pe teme de 

fiscalitate, informatică, trezorerie şi 

deontologie unde a fost înregistrat un 

număr de 24.606  de înscrieri. 

 

 În condiţiile fluctuaţiei mari a personalului 

la nivel central şi teritorial, a deficitului de 

personal din anumite domenii de activitate, a 

continuat procesul de ocupare definitivă a 

unor posturi de conducere, inclusiv ca 

instrument de motivare financiară şi 

dezvoltare profesională pentru funcţionarii 

publici din sistem care au obţinut rezultate 

deosebite şi care ocupă de o anumită 

perioadă de timp funcţiile de conducere  şi 

redistribuirea de funcţionari publici din Corpul 

de rezervă al Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. 

 

Politica de resurse umane 



Lei cheltuiţi la un milion lei venituri
bugetare (nete)

Cheltuieli cu personalul la un milion lei
venituri bugetare (nete)

2011

2012

 Unul din obiectivele reformei A.N.A.F. constă în 

creşterea eficienţei colectării.  

 Costul fiecărui leu colectat, în scădere 

constantă, este în mare măsură rezultatul eforturilor 

de îmbunătăţire organizatorică.  

 La reducerea costurilor au contribuit şi 

economiile la fondul de salarii, determinate de 

diminuarea numărului de personal  şi scăderea 

numărului funcţiilor de conducere. 

 Cheltuielile generale  pentru un leu colectat au 

scăzut cu 2,86%, iar cheltuielile cu personalul cu 

2,77%. 
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Costul colectării 

11.142,08 

9.379,27 

10.823,52 
9.646,00 

- eficienţă în colectarea banului public 
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Activitatea de comunicare externă 

 Mass-media a reprezentat un partener 

important pentru informarea publicului asupra 

iniţiativelor şi acţiunilor dsfăşurate de A.N.A.F. 

Activitatea de comunicare instituţională a 

urmărit informarea corectă şi rapidă a opiniei 

publice, în condiţiile  creşterii permanente a 

gradului de transparenţă instituţională. 

 A fost urmărită îmbunătăţirea relaţiilor cu 

instituţiile media, fiind acreditaţi 94 de ziarişti 

din partea a 25 de redacţii ale presei scrise 

centrale, 3 agenţii de presă, 4 posturi de 

radio, 9 posturi de televiziune şi 10 publicaţii 

online (site-uri de ştiri). 

 Au fost redactare şi difuzate către 

instituţiile mass-media 103 comunicate de 

presă şi au fost gestionate 3092 petiţii de 

către Direcţiea de Comunicare, Relaţii Publice 

şi Mass Media din aparatul central al 

A.N.A.F., 282 comunicate de presă din partea 

direcţiei de specialitate din cadrul  A.N.V., 82 

comunicate din partea Gărzii Financiare. 

 La nivel local, compartimentele de 

comunicare ale direcţiilor generale ale 

finanţelor publice judeţene şi municipiului 

Bucureşti au transmis  în mass media locală 

un număr de 4.005 comunicate de presă, la 

care se adaugă 442 comunicate de presă 

transmise de compartimentele de comunicare 

ale direcţiilor  regionale pentru accize şi 

operaţiuni vamale. 

 Din luna februarie 2012, A.N.A.F. 

participă la implementarea proiectului M.F.P. 

intitulat „O comunicare mai bună, soluţia 

problematicii fiscale”, desfăşurat prin 

Programul Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative parte a Fondului 

Social European. 
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- deschiderea către exterior în 

scopul îmbunătăţirii capacităţii 

administrative  

 În cei 8 ani de existenţă, A.N.A.F. a reuşit 

implementarea unui amplu proces de reformă. Au 

fost iniţiate acţiuni complexe, dificil de administrat, 

care au fost finalizate cu succes: colectarea 

contribuţiilor sociale şi implementarea declaraţiei 

unice privind impozitul pe venitul din salarii şi 

contribuţiile sociale, administrare specializată a 

marilor contribuabili şi a contribuabililor mijlocii, plata 

în contul unic, generalizarea depunerii on-line a 

declaraţiilor fiscale, achiziţionarea şi punerea în 

funcţiune a unităţii de tipărire rapidă etc.  

  Procesul de modernizare a instituţiei este în 

continuare o prioritate, direcţiile de acţiune vizând 

îmbunătăţirea organizatorică, creşterea eficienţei 

activităţii de administrare, dezvoltarea parteneriatului 

cu contribuabilii, ameliorarea imaginii publice a 

A.N.A.F., o mai bună coordonare internă. Pârghia pe 

care  A.N.A.F. îşi va fundamenta reforma viitoare 

este informatizarea, atât în relaţia cu cetăţenii, cât şi 

în activităţile interne. 

  În acest scop, în anul 2012, au fost create 

premisele pentru iniţierea unui proiect important, a 

cărui implementare să înceapă în anul 2013. 

 

 Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale, 

care va fi realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, va 

avea o durată de 5 ani şi va fi finanţat, în 

principal, prin contractarea unui împrumut în 

valoare de aprox. 70 mil. euro, axându-se pe 

următoarele obiective: 

• Dezvoltarea instituţională (reorganizare, 

restructurare, regionalizare); 

• Îmbunătăţirea eficienţei operaţionale 

(retehnologizare şi dezvoltare I.T.); 

• Dezvoltarea serviciilor pentru contribuabili. 

Obiectivele reformei propuse la nivelul A.N.A.F. 

au fost aprobate prin  Memorandum. 

  

Premise pentru dezvoltarea viitoare a A.N.A.F. 
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 Proiectul ”Îmbunătățirea proceselor de 

activitate ale Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală”, cod SMIS 40478., 

care urmăreşte îmbunătățirea calității 

serviciilor furnizate de A.N.A.F. către 

clienții săi prin: definirea serviciilor și 

expunerea acestora într-un catalog de 

servicii, creşterea eficienţei operaţionale 

prin reproiectarea proceselor de activitate 

ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, elaborarea standardelor de 

calitate la nivelul serviciilor livrate 

contribuabililor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiectul "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" cod SMIS 

31224. Prin implementarea activităţilor 

proiectului se are în vedere, în principal 

crearea unui mecanism decizional 

consultativ pentru activitatea de 

administrare a veniturilor publice care să 

conducă la creşterea gradului de 

conformare voluntară a contribuabililor prin 

consolidarea civismului fiscal. 

 În ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanţate de Uniunea 

Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Dezvoltarea Capacității 

Administrative, Agenția Națională de Administrare Fiscală este beneficiară a două proiecte ce 

se află în implementare, respectiv: 
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Activitatea de coperare internaţională 

 În anul 2012 a continuat procesul de 

intensificare şi diversificare a relaţiilor pe care 

administraţia fiscală română le întreţine cu mediul 

internaţional.  

 Astfel, anul 2012 a fost marcat de o dinamică 

deosebită a relaţiilor de colaborare cu instituţiile 

internaţionale, în sensul în care A.N.A.F. şi-a asumat 

şi a dus la îndeplinire o serie întreagă de 

angajamente în cadrul acordurilor de împrumut 

încheiate de România cu Fondul Monetar 

Internaţional, Comisia Europeană şi Banca 

Mondială.   

 De asemenea, mai multe misiuni de asistenţă 

tehnică din partea Fondului Monetar Internaţional şi 

a Băncii Mondiale au sprijinit A.N.A.F. în abordarea 

unor noi arii ale reformei administrării fiscale, în 

special cu privire la îmbunătăţirea organizării şi a 

eficienţei operaţionale, la dezvoltarea programului 

pentru creşterea nivelului conformării în rândul 

persoanelor fizice cu averi/venituri mari, la 

dezvoltarea suportului IT şi în dezvoltarea unei 

strategii de conformare.  

 În egală măsură, activitatea A.N.A.F. în 

domeniul relaţiilor internaţionale a presupus 

participarea la diferitele activităţi organizate sub 

coordonarea Organizaţiei Intra-Europene a 

Administraţilor Fiscale (I.O.T.A.).  

 De asemenea, participarea experţilor A.N.A.F. 

la evenimentele organizate în cadrul programului 

FISCALIS, precum şi la grupurile de lucru organizate 

în cadrul instituţiilor Uniunii Europene au marcat 

implicarea noastră în procesul decizional european 

şi, în acelaşi timp, a asigurat schimbul de experienţă 

necesar în domeniul cooperării administrative cu 

Statele Membre. 
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 În anul 2012 a continuat colaborarea cu 

Fondul Monetar Internaţional / Banca 

Mondială / Comisia Europeană (F.M.I./B.M./ 

C.E.) în contextul angajamentelor în domeniul 

administrării fiscale asumate de Guvernul 

României în cadrul acordului Stand By de tip 

preventiv. În vederea asigurării realizării 

obiectivelor prevăzute în acordurile de 

finanţare dintre F.M.I. şi Guvernul României, 

A.N.A.F. a asigurat buna organizare, 

furnizarea de date şi participarea la misiunile 

de asistenţă tehnică şi evaluare ale experţilor 

organizaţiilor internaţionale menţionate, 

misiuni derulate în domeniul reformei 

administrării fiscale pentru a spori 

conformarea voluntară, inclusiv a 

contribuabililor persoane fizice cu venituri 

mari şi a metodelor indirecte de control.  

Totodată, s-a asigurat monitorizarea periodică 

a stadiului implementării angajamentelor din 

cuprinsul Scrisorilor de intenţie semnate cu 

F.M.I. şi a recomandărilor cuprinse în 

rapoartele elaborate de experţi pentru 

misiunile de asistenţă tehnică derulate. 



Realizarea veniturilor în perioada 2007-2012 
Venituri bugetare  

realizate 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

mil. lei 116.407 144.105 135.029 142.323 157.503 167.803 

pondere în PIB* 28,0% 28,0% 27,1% 27,7% 28,3% 28,7% 

ritm faţă de anul 
anterior (%) 

+20,4 +23,8 -6,3 +5,4 +10,7 +6,5 

Realizarea veniturilor bugetare în perioada 2011-2012 în structură,  
pe bugete şi pe principalele impozite şi taxe 

Denumire buget 
Realizări total an  Indici realizări 

2012/2011 

Pondere în PIB 

2011 2012 2011 2012 

  - mil. lei -  - % - 

TOTAL VENITURI ADMINISTRATE DE A.N.A.F. 

(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume 

primite de la UE venituri instituţii publice cf. L 

329/2009) 

157.502,6 167.803,2 106,5 28,3 28,7 

Bugetul de stat 106.357,7 113.952,6 107,1 19,1 19,5 

  

 - Impozit pe profit 10.289,2 10.824,7 105,2 1,9 1,9 

 - Impozit pe venit (inclusiv restanţe aferente 

impozitului pe salarii datorate cf. L32/1991) 
18.849,4 20.732,4 110,0 3,4 3,5 

 - TVA  47.917,4 50.516,0 105,4 8,6 8,6 

 - Accize (inclusiv taxa pe viciu) 19.025,7 20.171,6 106,0 3,4 3,5 

 -Taxe vamale 669,3 707,5 105,7 0,1 0,1 

 -Rest venituri 9.606,7 11.000,4 114,5 1,7 1,9 

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv 

veniturile din subvenţie) 
34.812,4 35.681,2 102,5 6,3 6,1 

Bugetul asigurărilor pentru somaj (exclusiv 

veniturile din subvenţie) 
1.328,3 1.370,2 103,2 0,2 0,2 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări de 

sănătate (exclusiv veniturile din subvenţie) 
15.004,2 16.799,2 112,0 2,7 2,9 

* PIB 2011 – 556.700 mil.lei şi PIB 2012 – 585.200 mil.lei, conform datelor Comisiei Naţionale de Prognoză 
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Activitatea de asistenţă a contribuabililor, în anul 2012 
Denumire indicator Nivel central Nivel teritorial TOTAL 

Număr adrese în scris soluţionate 868 52.913 53.781 

Număr răspunsuri transmise prin e-mail 5.458 13.190 18.648 

Număr răspunsuri la apeluri telefonice 43.650 1.104.844 1.148.494 

Gradul de conformare (%) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gradul de conformare 
voluntară la declarare 

84,5 80,7 83,2 83,9 84,6 87,3 90,4 

Gradul de conformare 
voluntară la plată (valoric) 

72,1 79,0 79,4 77,4 78,9 77,9 79,8 

Costul colectării 
Denumire indicator 2011 2012 

Lei cheltuiţi la un milion lei venituri bugetare (nete) 
  
Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri bugetare (nete) 
  

11.142,08 
  

9.646,00 

10.823,52 
  

9.379,27 
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Nivelul indicatorilor de performanţă 

Denumire indicatori de performanţă U.M. 
2011 2012 

Nivel planificat Grad realizare Nivel planificat Grad realizare 

Gradul de realizare a programului de încasări 
venituri bugetare (valori brute) % 100 99,83 100 98,97 

Gradul de realizare a programului de încasări 
venituri bugetare (valori nete) % 100 99,82 100 98,90 

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

mil. 

lei 
16.494.351.044 9.294.351.634 16.729.639.026 8.237.514.471 

Gradul de încasare /stingere a arieratelor din 
executare silită la persoane juridice % - - 50 55,55 

Rata de  colectare a arieratelor recuperabile 
la persoane juridice 

  - - 68 74,55 

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea 
măsurilor de executare silită în total venituri 
încasate 

% 15,0 9,64 9,5 11,19 

Gradul de conformare voluntara la plata 
obligatiilor fiscale (valoric) % 85 77,9 85 79,75 

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 
suplimentar de activitatea de inspecţie 
fiscală pentru persoane juridice 

% - 5,12 5,00 4,55 

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 
suplimentar de activitatea de inspecţie 
fiscală pentru persoane fizice 

% - 6,37 6,5 6,46 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane juridice 

nr. - 14,68 - 14,18 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane fizice 

nr. - 31,15 - 28,32 

Numărul de inspecţii efectuate de un 
inspector la nerezidenti nr. - 0,71 - 4,43 

Sume atrase suplimentar (nete), pe un 
inspector urmare inspecţiilor fiscale la 
contribuabili persoane juridice 

(lei/i

nsp) 
- 3.159.554 - 2.371.651 

Sume atrase suplimentar (nete), pe un 
inspector urmare inspecţiilor fiscale la 
contribuabili persoane fizice 

(lei/i

nsp) 
- 631.707 - 605.119 

Sume atrase suplimentar (nete) pe un 
inspector, urmare inspectiilor fiscale la 
contribuabili nerezidenţi 

(lei/i

nsp) 
- 45.548 - 1.236.511 

Ponderea numărului deciziilor de impunere 
în total rapoarte de inspecţie fiscală 
încheiate la contribuabili persoane juridice 

% ≥90 85,3 ≥90 86,97 
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Ponderea numărului deciziilor de impunere în 
total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la 
nerezidenţi 

% ≥90 80 - 64,52 

Gradul de asigurare a colectarii creantelor 
fiscale din prisma masurilor asiguratorii 
instituite de inspectia fiscala 

% - 32,77 - 55,79 

Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector 
urmare inspecţiilor fiscale efectuate la 
contribuabili persoane juridice 

(lei/in

sp) 
- 800.476 - 506.528 

Numărul mediu de acte de control încheiate 
pe un controlor financiar nr. 36 39,57 - - 

Diferenţe bugetare, financiare şi fiscale 
rezultate din actele de control ce revin, în 
medie, pe un act de control financiar 

lei 10.000 123.728 - - 

Diferenţe bugetare, financiare şi fiscale 
rezultate din actele de control ce revin, în 
medie, pe un controlor financiar 

lei 3.000.000 4.895.854 - - 

Gradul de procesare în termen a 
declaraţiilor fiscale % 100 98,08 100 99,86 

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor 
fiscale, pe tipuri de impozite % 92 87,27 92 90,39 

Evoluţia stocului de deconturi cu sume 
negative de TVA cu opţiune de rambursare 
care, la sfârşitul lunii, au termenul legal de 
soluţionare întârziat, faţă de stocul de astfel 
de deconturi de la sfârşitul anului precedent 

% - - ≥50 -15,49 

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 -62,33 

Rata sumelor admise de instanţă în total 
sume contestate la instanţă % - 30,33 - 25,50 

Ponderea sumelor pentru care  s-au 
pronunţat soluţii de admitere şi/sau 
desfiinţare în totalul soluţiilor de fond 
pronunţate de organele de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. şi D.G.F.P. 
judeţene 

% - 15,14 - 12,96 

Denumire indicatori de performanţă U.M. 
2011 2012 

Nivel planificat Grad realizare Nivel planificat Grad realizare 
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Evoluţia arieratelor rămase de recuperat şi a ponderii acestora în P.I.B. 

Tip buget 
Arierate rămase de recuperat (mil. lei) Ritm 

2012 / 2011 
(%) 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011 

Total, din care: 17.231,0 20.697,2 21.158,5 17.908,9 -15,4 

  Pondere în PIB 3,4% 4,0% 3,8% 3,0%   

Bugetul de stat 11.475,0 13.682,5 13.384,6 11.862,1 -11,4 

  Pondere în PIB 2,3% 2,6% 2,4% 2,0%     

Bugetul asigurărilor sociale de stat 4.073,4 5.037,3 5.664,9 4.366,4 -22,9 

  Pondere în PIB 0,8% 1,0% 1,0% 0,7%     

Bugetul asigurărilor pentru şomaj 254,0 256,0 247,1 186,7 -24,4 

  Pondere în PIB 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%     

Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 1.428,6 1.721,4 1.861,9 1.493,7 -19,8 

  Pondere în PIB 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%     

Arierate înregistrate de contribuabilii mari şi mijlocii în anul 2012 

Contribuabili 
Explicaţii privind provenienţa arieratelor 

bugetare 

Încasări  
(mil. lei)  

Arierate 
bugetare 

rămase de 
recuperat 
(mil. lei) 

Total ţară 31.12.2012 din 
care: 

total, din care: 36.689,7 17.908,9 

în sold la finele anului precedent 5.593,8 8.237,5 

înregistrate în cursul anului de raportare 31.095,8 9.671,4 

Cotribuabili mijlocii 
31.12.2012 

total, din care: 7.727,0 3.025,9 

în sold la finele anului precedent 880,4 1.327,3 

înregistrate în cursul anului de raportare 6.846,7 1.698,6 

pondere în total ţară (%) 

total, din care: 21,1 16,9 

în sold la finele anului precedent 15,7 16,1 

înregistrate în cursul anului de raportare 22,0 17,6 

Cotribuabili mari 31.12.2012 

total, din care: 17.367,3 5.812,7 

în sold la finele anului precedent 3.074,9 2.138,1 

înregistrate în cursul anului de raportare 14.292,5 3.674,5 

pondere în total ţară (%) 

total, din care: 47,3 32,5 

în sold la finele anului precedent 55,0 26,0 

înregistrate în cursul anului de raportare 46,0 38,0 
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