
                                                             

 

                                                    

                                                                                           

PROIECT RO 07/IB/FI/07  “Consolidarea reformei 
administraţiei fiscale - Creşterea gradului de 

colectare a creanţelor fiscale prin aplicarea măsurilor 
de executare silită ” – Facilitatea de Tranziţie 

 

Perioadă: 16.09.2009 -  13.12.2010  

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea capacităţii administrative a ANAF şi a MFP în 
domeniul colectării în vederea creşterii ratei colectării, asigurării unui nivel adecvat al 
conformării la plata impozitelor, îmbunătăţirii stabilităţii fiscale şi întăririi disciplinei 
financiare, toate acestea în conformitate cu standardele şi bunele practici ale Uniunii 
Europene   

Componentele proiectului 

 Recuperarea în România a creanţelor stabilite în alte state membre ale 
Uniunii Europene, recuperarea în statele membre a creanţelor stabilite în 
România precum şi asistenţă mutuală  referitoare la recuperarea creanţelor 
stabilite în alte state nemembre. 

 Recuperarea debitelor provenind din utilizarea necorespunzătoare a 
fondurilor europene. 

 Aplicarea clară şi coerentă a criteriilor care respectă legislaţia internaţională 
fiscală pentru stabilirea răspunderii solidare a persoanelor în cadrul 
declarării stării de insolvabiltate sau de insolvenţă a persoanei juridice. 

 Elaborarea unei proceduri de executare a veniturilor rezultate din deţinerea 
de titluri de valoare, evaluare şi vânzarea de titluri de valoare, cotate şi 
necotate. 

 Recuperarea ajutoarelor de stat ilegale sau interzise, în conformitate cu 
dispoziţiile Tratatului CE. 

 Activităţi comune 

Rezultatele aşteptate ale proiectului 

• Metodologie în domeniul asistenţei reciproce aprobată de autorităţile din ANAF  



• Ghidul de aplicare în domeniul asistenţei reciproce aprobat de autorităţile din 
ANAF  

• Metodologia de recuperare a creanţelor provenite din utilizarea 
necoprespunzătoare a fondurilor europene 

• Ghid de aplicare pentru recuperarea creanţelor provenite din utilizarea 
necoprespunzătoare a fondurilor europene 

• Liniile directoare referitoare la răspunderea solidară aprobate. 
• Ghidul de aplicare al dispoziţiilor legale referitoare la declararea insolvenţei 

aprobat. 
• Ghidul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare stabilirea răspunderii solidare a 

persoanelor care se fac vinovate de declararea stării de insolvenţă. 
• Procedura de executare silită prin poprire a veniturilor rezultate din deţinerea 

titlurilor de valoare. 
• Ghid de aplicare pentru poprirea veniturilor rezultate din deţinerea titlurilor de 

valoare 
• Propuneri legislative pentru recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis. 
• Metodologia de implementare a dispoziţiilor legale în acest domeniul recuperării 

ajutorului de stat ilegal sau interzis aprobată de autorităţile din ANAF.  
• Ghid de aplicare al prevederilor legale din acest domeniu aprobat de autorităţile 

din ANAF. 
• Studiul asupra instrumentelor software suport al procedurilor de administrare a 

veniturilor 
• Pregătirea a 52 de formatori din care 3 la nivel central şi 49 la nivel teritorial 

pentru fiecare componentă a proiectului 

Bugetul proiectului este de 953.000 euro, din care 950.000 euro reprezintă finanţare din 
partea Uniunii Europene prin Programul Facilitatea de Tranziţie.  

 


