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În trimestrul II 2017, produsul intern brut a crescut - în termeni reali - cu 6,1% 
comparativ cu trimestrul similar din anul 2016.  

Cifra de afaceri din industrie a crescut în al doilea trimestru al anului 2017 cu 9,7% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar volumul producţiei industriale a fost cu 
8,5% mai mare. 

Activitatea sectorului construcţii s-a diminuat cu 12,3%.  

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor 
şi a motocicletelor, a crescut cu 8,6% comparativ cu trimestrul II 2016.  

Faţă de perioada similară a anului anterior, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile 
de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 14,3%.  

În luna iunie 2017, efectivul salariaţilor a fost de 4.852,7 mii persoane, mai mare cu 
150,4 mii (+3,2%) comparativ cu luna iunie 2016. Numărul mediu al salariaţilor, calculat 
pentru al doilea trimestru al anului 2017, de 4.842,1 mii persoane, s-a situat cu 3,3% peste 
nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent. 

La sfârşitul lunii iunie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,2%, 
cu 0,5 puncte procentuale mai mică decât în luna iunie a anului 2016. Numărul şomerilor 
înregistraţi la finele lunii iunie 2017, de 364,6 mii persoane, a scăzut cu 46,8 mii faţă de luna 
corespunzătoare a anului precedent. 

Rata anuală a inflaţiei a înregistrat o creştere faţă de finele trimestrului II al anului 
anterior (0,85% în luna iunie 2017, faţă de -0,70% în luna iunie 2016), cu impact pozitiv 
asupra încasărilor din taxa pe valoarea adăugată. 

Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie în luna iunie 2017 a fost de 3.313 
lei, iar cel net de 2.380 lei, în creştere cu 15,3%, respectiv cu 14,5% faţă de luna 
corespunzătoare din anul precedent. Nivelul mediu al acestor indicatori, calculat pentru al 
doilea trimestru al anului 2017, a fost cu 14,9%, respectiv cu 14,2% mai mare decât în 
aceeaşi perioadă a anului 2016. 

Comparativ cu trimestrul II 2016, exporturile au crescut cu 7,7%*, iar importurile cu 
12,4%*. 

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în trimestrul II 2017 a fost cu 9,0%* 
mai mare decât în trimestrul II 2016 la exporturi şi cu 9,8%* mai mare la importuri, 
reprezentând 76,0%* din total exporturi şi 75,7%* din total importuri. 

Determinante pentru taxele vamale, importurile din zonele extra-UE au înregistrat, 
faţă de trimestrul II 2016, o creştere de 21,6%*. 

 

 

 

 

                                                
* la valori exprimate în euro 
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Principalii indicatori macroeconomici 
 
(indici faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, dacă nu se specifică altfel) 

 

 
Perioada 

Produsul intern brut Industrie1) (%) Comerţ interior*1) (%) Servicii de 
piaţă prestate 
populaţiei*1) 

(%) 

Indicii 
lucrărilor de 
construcţii1) 

(%) 

Nominal (mil. 
lei preţuri 
curente) 

Real 
(%) 

Indicii 
producţiei 
industriale 

Indicii 
productivităţii 

muncii 

Indicii valorici 
ai cifrei de 
afaceri1) 

cu 
amanuntul 

autovehicule 
şi motociclete 

An 2016 761.473,6 104,8 101,7 99,6 104,7 113,5 118,0 107,3 95,2 

Trim. I 146.447,0 104,3 100,5 98,0 102,6 119,0 115,9 115,4 99,8 

Trim. II 178.727,1 106,0 102,0 99,7 105,9 117,0 118,0 110,3 107,7 

Trim. III 207.409,1 104,3 101,6 99,5 103,3 111,4 120,6 105,6 97,5 

Trim. IV 228.890,4 104,8 102,8 101,0 106,8 108,5 117,0 99,9 84,1 

An 2017          

Trim. I 164.214,8 105,7 107,5 105,9 111,2 106,9 116,1 107,5 101,0 

Trim. II 197.506,6 106,1 108,5 106,8 109,7 108,6 111,3 114,3 87,7 

 
 

 
 
Perioada 

 
Comerţ exterior (mil euro)1) 

Indicii câştigului 
salarial mediu în 
economie1) (%) 

Numărul 
salariaţilor 

din 
economie1)** 

(mii pers) 

Şomajul înregistrat  
(la sfârşitul perioadei) Indicii 

preţurilor de 
consum (%)2) 

Export Import Sold brut net 
Număr şomeri 

(mii pers.) 
Rata şomajului 

(%) 

An 2016 57.385,3 67.342,1 -9.956,8 9,9 10,1 4.759,4 418,2 4,8   98,45 

Trim. I 13.861,2 15.817,2 -1.956,0 112,0 112,2 4.641,0 419,5 4,8 97,02 

Trim. II 14.321,2 16.848,7 -2.527,5 113,5 113,6 4.688,4 411,4 4,7 99,30 

Trim. III 14.496,2 16.944,0 -2.447,8 113,5 113,7 4.731,7 418,2 4,8 99,43 

Trim. IV 14.707,2 17.732,7 -3.025,5 112,2 112,4 4.744,2 418,2 4,8 99,46 

An 2017          

Trim. I 15.460,4 17.773,7 -2.313,3 116,1 115,7 4.800,0 398,9 4,6 100,18 

Trim. II 15.417,4 18.941,8 -3.524,4 114,9 114,2 4.842,1 364,6 4,2 100,85 

 
   1) calcule A.N.A.F. pentru trimestre 
   2) pentru trimestre, datele se referă la ultima lună a perioadei 
    * indicii volumului cifrei de afaceri 
  ** datele sunt valori medii 
 
 
 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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2. Contribuabilii înregistra ţi 
 
2.1. Numărul de contribuabili înregistra ţi la data de 30 iunie, pe tipuri de contribuabili 

persoane 

Tipuri de contribuabili 
Total contribuabili înregistraţi 

din care: 

Contribuabili activi*) Contribuabili inactivi fiscal 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Total 1.920.355 1.973.860 1.573.803 1.599.883 276.934 325.844 

Activităţi independente 623.592 632.904 584.209 587.917 - - 

Persoane juridice 1.296.763 1.340.956 989.594 1.011.966 276.934 325.844 

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

 
2.2. Numărul de contribuabili activi persoane juridice, înre gistra ţi la data de 
       30 iunie, pe categorii de pl ătitori conform vectorului fiscal 

persoane 

Categorii de plătitori conform vectorului fiscal 
Total contribuabili activi*)  

2016 2017 

Impozit pe profit 193.352 138.055 

Impozit pe salarii şi venituri asimilate salariilor- total, din care: 507.415 521.851 

persoane juridice 455.168 470.533 

activităţi independente 52.247 51.318 

Contribuţii sociale (pensii, sănătate, şomaj) - total, din care: 507.798 522.225 

persoane juridice 455.642 470.959 

activităţi independente 52.156 51.266 

Taxa pe valoarea adăugată- total, din care: 377.205 381.261 

persoane juridice 347.870 350.956 

activităţi independente 29.335 30.305 

Accize 2.483 2.160 

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 504.837 613.982 

Impozit pe  ţiţeiul şi gazele naturale 15 11 

Redevenţe miniere 1.576 1.547 

Redevenţe petroliere 57 36 

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

 
 
3. Activitatea de asisten ţă a contribuabililor 
 

Indicatori  Anul 2016 
Trimestrul II 

2016 2017 

Număr adrese în scris soluţionate - total, din care: 13.380 2.922 3.257 

la nivel central 1.318 76 69 

la nivel teritorial 12.062 2.846 3.188 

Număr răspunsuri prin e-mail – total, din care: 19.782 4.155 9.444 

la nivel central 34 10 2 

la nivel teritorial 19.748 4.145 9.442 

Număr apeluri telefonice – total, din care: 556.824 134.999 76.253 

la nivel central 41.861 9.138 12.025 

la nivel teritorial 514.963 125.861 64.228 
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4. Veniturile bugetare 
 
4.1. Venituri bugetare realizate 
 

Denumire buget 

Realizări Trim. II 2017 
faţă de 

trim. II 2016 
Anul 2016 Trim. II 2016 Trim. II 2017 

- milioane lei - - procente - 
Total venituri administrate de ANAF  

(inclusiv taxa pe viciu) 199.458,3 47.404,9 50.732,8 107,0 

Buget de stat  

(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 

de la UE) 137.467,7 32.430,2 32.935,7 101,6 
Impozit pe profit 15.394,7 3.728,2 3.391,2 91,0 
Impozit pe venit  27.454,0 6.604,2 7.095,2 107,4 
TVA 51.675,1 12.108,5 12.286,3 101,5 
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 26.854,9 6.745,4 6.276,1 93,0 
Taxe vamale 882,7 255,6 225,5 88,2 
Alte venituri 14.733,6 3.029,8 3.647,6 120,4 
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de distribuire 472,7 -41,5 13,8 - 

Bugetul asigurărilor sociale de stat **(exclusiv 

veniturile din subvenţii)* 37.372,6 9.004,4 10.876,8 120,8 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile 

din subvenţii)* 1.918,7 469,9 548,1 116,6 
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate (exclusiv veniturile din subvenţii)* 22.699,3 5.501,5 6.372,2 115,8 
 - cont 55.02, sume nedistribuite contribuţii - -1,1 0,0 - 

  * Veniturile la bugetele de asigurări sociale includ şi cheltuielile deduse direct de angajatori care reprezintă venituri 
** La Bugetul asigurărilor sociale de stat sunt incluse şi sumele reprezentând sumele nedistribuite în contul 55.01 
 
 
4.2. Venituri realizate de la marii contribuabili 
 

Denumire buget 

Realizări Trim. II 2017 
faţă de 

trim. II 2016 
Anul 2016 Trim. II 2016 Trim. II 2017 

- milioane lei - - procente - 
Total venituri administrate de DGAMC 

(inclusiv taxa pe viciu) 83.895,8 20.710,6 22.760,1 109,9 

Buget de stat 

(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite de 

la UE) 63.752,0 15.775,1 16.269,4 103,1 
Impozit pe profit 6.512,5 1.648,9 1.769,7 107,3 
Impozit pe venit  7.136,5 1.740,3 2.063,8 118,6 
TVA 21.133,0 5.080,5 5.303,1 104,4 
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 25.021,8 6.203,0 5.994,2 96,6 
Alte venituri 3.870,3 1.152,6 1.130,1 98,1 
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de distribuire 77,9 -50,2 8,5 - 

Bugetul asigurărilor sociale de stat ** (exclusiv 

veniturile din subvenţii)* 13.067,7 3.176,1 4.106,4 129,3 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile 

din subvenţii)* 627,0 154,2 188,0 121,9 
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate (exclusiv veniturile din subvenţii)* 6.449,1 1.605,2 2.196,3 136,8 

  * Veniturile la bugetele de asigurări sociale includ şi cheltuielile deduse direct de angajatori care reprezintă venituri 
** La Bugetul asigurărilor sociale de stat sunt incluse şi sumele reprezentând sumele nedistribuite în contul 55.01 
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4.3. Venituri încasate din taxa pe valoare ad ăugată 
 

Indicatori 

Realizări Trim. II 2017 
faţă de 

trim. II 2016 
Anul 2016 Trim. II 2016 Trim. II 2017 

- milioane lei - - procente - 

Total TVA 51.675,1 12.108,5 12.286,3 101,5 

TVA încasată, din care: 66.102,4 15.223,4 15.908,4 104,5 

Încasări din operaţiuni interne şi altele* 59.414,8 13.572,3 14.143,7 104,2 

Încasări din importuri de bunuri 6.687,6 1.651,1 1.764,7 106,9 

TVA restituită 14.966,3 3.262,3 3.736,8 114,5 

Dobânzi şi penalităţi 539,0 147,4 114,7 77,8 

* au fost incluse:  
TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite în cadrul comunităţii, pentru persoane 
neimpozabile stabilite în România; 
TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România şi care pot fi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri 
de TVA, când efectuează în România una sau mai multe operaţiuni pentru care este obligată la plata taxei;  
TVA de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ajustărilor 
TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune transferat statului membru 
de consum de către statele membre de înregistrare 

 
 
5. Arierate 
 
5.1. Evolu ţia arieratelor r ămase de recuperat la 30 iunie 2017, pe bugete 
 

 
 
5.2. Situa ţia încas ărilor din arierate recuperabile la 30 iunie 2017, p e tipuri de 

contribuabili 
milioane lei 

Tipuri de contribuabili 
Încasări la 30.06.2017 din 
arieratele aflate în sold la 
finele anului precedent 

Încasări din arierate înregistrate în cursul anului de 
raportare 

Trim. I Trim. II* 

Total ţară, din care: 3.500,6 4.641,2 11.610,6 

Contribuabili mijlocii 852,8 1.430,4 3.821,5 

pondere în total (%) 24,4 30,8 32,9 

Contribuabili mari 1.211,8 1.282,8 2.786,9 

pondere în total (%) 34,6 27,6 24,0 

* date cumulate de la începutul anului 2017 

Tip buget 

Arierate rămase de recuperat la 30 iunie: Indici 30 iunie 2017 
 faţă de 30 iunie 2016 2016 2017 

- milioane lei - - procente - 

Buget general consolidat 19.436,7 15.981,2 82,2 

Buget de stat 15.066,3 11.863,1 78,7 

pondere în total (%) 77,5 74,2  

Buget asigurări sociale de stat 3.047,6 2.841,3 93,2 

pondere în total (%) 15,7 17,8  

Buget asigurări pentru şomaj 140,2 131,2 93,6 

pondere în total (%) 0,7 0,8  

Buget Fond naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate* 
1.182,6 1.145,6 96,9 

pondere în total (%) 6,1 7,2  
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6. Încasări pe modalit ăţi de executare silit ă 
 

Modalităţi de executare silită 

Creanţe fiscale încasate în: Trim. II 2017 faţă 
de trim. II 2016 Anul 2016 Trim. II 2016 Trim. II 2017 

- milioane lei - - procente - 

Total 15.208,9 3.729,7 3.556,0 95,3 

plăţi după comunicarea somaţiei 10.838,5 2.642,1 2.412,6 91,3 

popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 4.010,6 993,3 980,3 98,7 

popriri pe venituri (la terţi) 335,4 83,7 154,4 184,5 

valorificări bunuri mobile sechestrate 9,4 2,5 2,3 92,0 

valorificări bunuri imobile sechestrate 15,0 8,1 6,4 79,0 

 
 
 
7. Solu ţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu op ţiune de rambursare 
 

Denumire indicator 

Deconturi de TVA în curs de 
soluţionare la 30 iunie 

Indici 30 iunie 2017 
faţă de 30 iunie 2016 

(%) 2016 2017 

Total deconturi de TVA în curs de soluţionare    

număr 15.833 10.948 69,1 

sumă (mil. lei) 6.242 4.143 66,4 

din care :    

Deconturi în termen legal    

număr 10.494 9.914 94,5 

sumă (mil. lei) 3.790 2.168 57,2 

Deconturi suspendate    

număr 133 121 91,0 

sumă (mil. lei) 382 65 17,1 

Deconturi întârziate    

număr 5.206 913 17,5 

sumă (mil. lei) 2.070 1.910 92,3 

 
 
 
8. Costul colect ării 
 

Denumire indicator Anul 2016 
Semestrul I 

Semestrul I 
2017 faţă de 

semestrul I 2016 
(%) 2016 2017* 

Lei cheltuiţi la un milion lei venituri bugetare nete 11.061,1 10.801,9 10.950,1 101,4 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri 
bugetare nete 

9.888,3 9.812,8 10.148,2 103,4 

* Date operative 
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9. Număr de contesta ţii şi sumele contestate 
 

Denumire indicator Anul 2016 
Semestrul I 

2016 2017 

Număr de contestaţii soluţionate (dosare) *) 9.083 4.878 4.317 

Total sume contestate (mil. lei)  8.820,6 4.478,5 2.676,3 

din care:    

sume contestate admise (mil. lei) 49,1 35,0 34,0 

pondere în total (%) 0,6 0,8 1,3 

sume contestate respinse (mil. lei) 4058,8 1.991,7 1.345,7 

pondere în total (%) 46,0 44,5 50,3 

sume din actele de control desfiinţate (mil. lei) 760,2 340,4 131,4 

pondere în total (%) 8,6 7,6 4,9 

sume din alte soluţii**) (mil. lei) 3.952,5 2.111,4 1.165,2 

pondere în total (%) 44,8 47,1 43,5 

*) În cadrul celor 9.083 contestaţii soluţionate în anul 2016 au fost analizate 19.099 capete de cerere. În 
cadrul celor 4.878 contestaţii soluţionate în semestrul I 2016 au fost analizate 11.097 capete de cerere, 
iar în cadrul celor 4.317 contestaţii soluţionate în semestrul I 2017 la nivelul întregii ţări au fost analizate 
un număr de 7.509 capete de cerere.  

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

 
 
 
10. Activitatea de inspec ţie fiscal ă 
 

Denumire indicatori Anul 2016 
Trimestrul II Trim. II 2017 faţă 

de trim. II 2016 
(%) 2016 2017 

Număr verificări efectuate 48.676 12.696 10.224 80,5 

Obligaţii suplimentare stabilite (mil. lei) 11.440,1 3.490,1 2.597,9 74,4 

Număr amenzi aplicate 9.478 2.558 2.031 79,4 

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 18,8 5,4 3,3 61,1 

Confiscări bunuri şi numerar (mil. lei) 9,4 2,9 0,04 1,4 

Număr sesizări penale 2.466 686 558 81,3 

Valoare prejudiciu (mil. lei) 6.718,0 1.709,8 874,8 51,2 

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 2.693,5 855,4 505,1 59,0 
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11. Activitatea de antifraud ă fiscal ă 
 

Denumire indicatori Anul 2016 
Trimestrul II Trim. II 2017 

faţă de trim. II 
2016 (%) 2016 2017 

Număr controale efectuate  43.665 11.340 9.437 83,2 

Număr amenzi aplicate 29.075 7.779 7.440 95,6 

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 141,8 37,2 36,3 97,6 

Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi de 
sume (mil. lei) 79,7 27,7 19,0 68,6 

Număr suspendări de activitate 498 136 151 111,0 

Număr sesizări penale 705 269 129 48,0 

Valoare prejudiciu  stabilit aferent sesizărilor penale 
(mil. lei) 3.290,1 1.258,4 462,0 36,7 

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 1.977,6 534,6 230,9 43,2 

 
 
 

12. Activitatea vamal ă 
 

Denumire indicatori Anul 2016 
Trimestrul II Trim. II 2017 faţă 

de trim. II 2016 
(%) 2016 2017 

Supraveghere vamală     

Număr acţiuni 39.469 16.403 13.950 85,0 

Număr sancţiuni contravenţionale  5.414 1.322 1.328 100,5 

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 23,9 5,6 5,7 101,8 

Control ulterior     

Număr acţiuni 99.262 24.704 22.394 90,6 

Număr fraude şi iregularităţi constatate 3.555 965 835 86,5 

Valoare fraude şi iregularităţi constatate (mil. lei) 92,6 40,2 73,1 181,8 
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13. Indicatori specifici - prezentare selectiv ă 
 

Denumire indicatori specifici U.M. 
Nivel realizat în trim. II 

2016 2017 

Activitatea de administrare a veniturilor 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete)            

- date operative 
% 97,51 99,41 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare încasate în vamă   

- date operative 
% 103,85 99,98 

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric), inclusiv plăţi 

parţiale 
% 84,77 85,30 

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite % 95,11 95,71 

Activitatea de inspec ţie fiscal ă 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice * număr 1,88 1,88 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice * număr 4,39 4,20 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabili persoane juridice * 
lei/inspector 1.191.690,00 947.019.00 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabili persoane fizice * 
lei/inspector 134.451,00 165.160,00 

Activitatea de solu ţionare contesta ţii 

Rata sumelor admise de instanţă în total sume contestate la instanţă % 25,49 21,34 

Ponderea sumelor pentru care organele de soluţionare a contestaţiilor au 

pronunţat soluţii de admitere şi/sau desfiinţare în totalul sumelor soluţionate pe 

fond ** 

% 8,92 11,46 

Activitatea de antifraud ă fiscal ă 

Valoarea prejudiciului aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire 

penală *** 
mil. lei - 461,99 

Ponderea valorii actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 mil. lei în total 

valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire 

penală *** 

% - 96,90 

Ponderea valorii prejudiciului aferent actelor de sesizare înaintate organelor de 

urmărire penală în total sume stabilite prin controalele antifraudă (prejudicii, 

amenzi şi confiscări) *** 

% - 89,30 

Activitatea vamal ă 

Sume suplimentare atrase aferente actelor de control încheiate lei/acţiune 3.915,00 2.427,00 

Sume suplimentare stabilite în urma finalizării acţiunilor de control vamal ulterior lei/acţiune 12.157,71 15.805,58 

Eficienţa activităţii de reverificare a declaraţiilor vamale acceptate în procedura 

simplificată şi pe culoarul verde de vămuire 
lei/pers. 124.343,30 25.333,99 

Eficienţa activităţii de control ulterior asupra operaţiunilor vamale  lei/pers. 86.084,76 246.218,79 

Utilizarea sistemelor mobile pentru controlul vamal nedistructiv al mijloacelor de 

transport şi containerelor (tip ROBOSCAN/MIS) cu radiaţii ionizante cu raze Gamma 

nr. controale/ 

nr.intrări 
2,68 0,07 

Utilizarea instalaţiilor radiologice pentru controlul vamal nedistructiv al bunurilor tip 

RAPISCAN, Vidisco FoxRaylle, Vidisco Blaze, Itemiser, ş.a. (excepţie Roboscane/MIS-uri) 
nr. controale/ 

nr.intrări 
4,08 5,13 

  * În anul 2017 numărul de inspectori activi se calculează prin luarea în considerare a personalului încadrat la structura 
de inspecţie fiscală, cu atribuții de inspecție fiscală la contribuabilii persoane juridice (se exclud inspectorii ale căror 
raporturi de serviciu au fost suspendate, cei detaşaţi și cei care se află în concediu medical; structura de inspecție 
fiscală la care figurează inspectori detașați de la alte structuri ia în calcul numărul acestora) 

 ** În anul 2017 a fost modificată sfera de cuprindere 

*** Monitorizare începând cu anul 2017 


