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În  trimestrul  III  2015,  produsul  intern  brut  a  crescut  -  în  termeni  reali  -  cu 3,6%
comparativ cu trimestrul similar din anul 2014. 

Cifra de afaceri din industrie a crescut în al treilea trimestru al anului 2015 cu 3,4%
faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent,  iar volumul producţiei  industriale a fost cu
4,3% mai mare.

Activitatea sectorului construcţii s-a majorat cu 9,4%. 

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor
şi a motocicletelor, a crescut cu 10,6% comparativ cu trimestrul III 2014. 

Faţă de perioada similară a anului anterior, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile
de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 11,3%. 

În luna septembrie 2015, efectivul salariaţilor a fost de 4.585,0 mii  persoane, mai
mare  cu  142,0  mii  (+3,2%)  comparativ  cu  luna  septembrie  2014.  Numărul  mediu  al
salariaţilor, calculat pentru al treilea trimestru al anului 2015, de 4.577,6 mii persoane, s-a
situat cu 3,1% peste nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.

La sfârşitul lunii septembrie 2015, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de
4,89%,  cu  0,22  puncte  procentuale  mai  mică  decât  în  luna  septembrie  a  anului  2014.
Numărul  şomerilor  înregistraţi  la  finele  lunii  septembrie  2015,  de 435,6  mii  persoane,  a
scăzut cu 26,2 mii faţă de luna corespunzătoare a anului precedent.

Rata anuală a inflaţiei a înregistrat o scădere accentuată faţă de finele trimestrului III
al anului anterior (-1,73% în luna septembrie 2015, faţă de 1,54% în luna septembrie 2014),
cu impact negativ asupra încasărilor din taxa pe valoarea adăugată. 

Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie în luna septembrie 2015 a fost de
2.541 lei,  iar  cel  net  de 1.833 lei,  în creştere cu 8,2%, respectiv  cu 8,0% faţă de luna
corespunzătoare din anul precedent. Nivelul mediu al acestor indicatori, calculat pentru al
treilea trimestru al anului 2015, a fost cu 7,9%, respectiv cu 7,7% mai mare decât în aceeaşi
perioadă a anului 2014. 

Comparativ cu trimestrul  III  2014, exporturile au crescut cu 2,5%1, iar importurile  cu
7,5%*.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în trimestrul III 2015 a fost cu 8,3% *

mai  mare  decât  în  trimestrul  III  2014  la  exporturi  şi  cu  11,5% * mai  mare  la  importuri,
reprezentând 73,1%* din total exporturi şi 76,3%* din total importuri.

Determinante pentru taxele vamale, importurile din zonele extra-UE au înregistrat,
faţă de trimestrul III 2014, o scădere de 3,6%*.

1 la valori exprimate în euro
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1. Principalii indicatori macroeconomici

(indici faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, dacă nu se specifică altfel)

Perioada

Produsul intern brut Industrie (%) Comerţ interior* (%) Servicii de
piaţă prestate

populaţiei*
(%)

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 2014 666.637,3 102,8 106,1 104,7 107,8 106,4 99,6 99,7 93,2

Trim. I 129.587,1 104,1 110,2 110,0 114,0 109,0 98,4 106,5 89,8

Trim. II 156.212,7 101,5 108,0 106,9 108,3 107,1 103,6 101,4 89,4

Trim. III 183.774,5 103,0 104,2 102,3 105,5 104,7 101,8 96,1 88,3

Trim. IV 197.063,0 102,7 102,4 100,0 104,5 105,4 95,2 96,5 101,8

An 2015

Trim. I 140.176,2 104,3 103,3 100,1 102,5 103,2 106,6 101,4 113,0

Trim. II 162.541,0 103,4 101,5 98,9 101,5 106,2 108,9 107,0 108,7

Trim. III ... 103,6 104,3 101,7 103,4 110,6 109,9 111,3 109,4

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 (%)

Export Import Sold brut net
Număr şomeri

(mii pers.)
Rata şomajului

(%)

An 2014 52.458,7 58.521,5 -6.062,8 107,6 107,5 4.507,7 478,3 5,29 101,07

Trim. I 12.757,9 13.877,0 -1.119,1 105,2 105,1 4.377,2 503,7 5,57 101,05

Trim. II 12.757,4 14.489,7 -1.732,3 104,8 104,6 4.425,2 441,6 4,88 100,94

Trim. III 13.545,7 14.997,2 -1.451,5 105,3 105,2 4.440,0 461,8 5,11 101,11

Trim. IV 13.397,7 15.157,6 -1.759,9 105,9 105,8 4.438,7 478,3 5,29 101,18

An 2015

Trim. I 13.381,2 14.756,3 -1.375,1 107,0 106,9 4.484,4 485,9 5,45 100,53

Trim. II 13.652,5 15.567,5 -1.915,0 107,4 107,4 4.535,9 446,7 5,01 100,09

Trim. III 13.878,3 16.122,9 -2.244,6 107,9 107,7 4.577,6 435,6 4,89 98,24

   1) calcule A.N.A.F.pentru trimestre
    * indicii volumului cifrei de afaceri
  ** datele sunt valori medii

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României
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2. Contribuabilii înregistraţi

2.1. Numărul de contribuabili înregistraţi la data de 30 septembrie, pe tipuri de 
contribuabili

persoane

Tipuri de contribuabili
Total contribuabili înregistraţi

din care:

Contribuabili activi*) Contribuabili inactivi fiscal

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Total 1.883.214 1.922.794 1.529.621 1.568.655 241.571 246.697

Persoane fizice autorizate 578.095 600.478 543.299 562.986 - -

Persoane juridice 1.305.119 1.322.316 986.322 1.005.669 241.571 246.697

*)  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, înregistraţi la data de
       30 septembrie, pe categorii de plătitori conform vectorului fiscal

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

2014 2015

Impozit pe profit 216.240 220.725

Impozit pe salarii şi venituri asimilate salariilor 472.131 493.788 

Contribuţii sociale (pensii, sănătate, şomaj) 472.369 493.618

Taxa pe valoarea adăugată 396.268 386.333

Accize 2.955 3.087

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 453.875  468.811

Impozit pe  ţiţeiul şi gazele naturale 34 31

Redevenţe miniere 1.580 1.585

Redevenţe petroliere 55 55

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

3. Activitatea de asistenţă a contribuabililor

Indicatori 2014
În trimestrul III

2014 2015

Număr adrese în scris soluţionate - total, din care: 31.203 2.889 3.235

la nivel central 618 110 518

la nivel teritorial 30.585 2.779 2.717

Număr răspunsuri prin e-mail – total, din care: 9.822 1.300 3.204

la nivel central 2.972 0 7

la nivel teritorial 6.850 1.300 3.197

Număr apeluri telefonice – total, din care: 762.812 180.840 182.512

la nivel central 29.483 6.270 6.220

la nivel teritorial 733.329 174.570 176.292
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4. Veniturile bugetare

4.1. Venituri bugetare realizate

Denumire buget

Realizări Trim. III 2015 faţă
de trim. III 2014Anul 2014 Trim. III 2014 Trim. III 2015

- milioane lei - - procente -
Total venituri administrate de ANAF 
(inclusiv taxa pe viciu) 182.546,1 47.695,9 50.505,8 105,9
Buget de stat 
(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 
de la UE) 123.145,7 32.567,9 35.568,8 109,2

Impozit pe profit 12.190,3 2.994,4 3.240,1 108,2
Impozit pe venit 
(inclusiv restanţe aferente impozitului pe salarii 
datorate cf. L32/1991) 23.441,7 5.830,1 6.542,4 112,2

TVA 50.878,5 13.302,0 13.551,9 101,9
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 24.000,6 6.534,0 7.062,3 108,1
Taxe vamale 643,0 163,5 221,1 135,2
Alte venituri 11.718,9 3.702,0 4.907,3 132,6
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de 
distribuire 272,7 41,9 43,7 -

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv 
veniturile din subvenţii)* 38.845,0 9.975,4 9.212,0 92,3

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile
din subvenţii)* 1.528,5 386,1 424,9 110,0

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate (exclusiv veniturile din subvenţii)* 19.026,9 4.766,5 5.300,1 111,2

* Veniturile la bugetele de asigurări sociale includ şi cheltuielile deduse direct de angajatori care reprezintă venituri

4.2. Venituri realizate de la marii contribuabili

Denumire buget

Realizări Trim. III 2015 faţă
de trim. III 2014Anul 2014 Trim. III 2014 Trim. III 2015

- milioane lei - - procente -
Total venituri administrate de DGAMC
(inclusiv taxa pe viciu) 91.090,6 24.044,1 23.496,7 97,7
Buget de stat
(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 
de la UE) 69.049,2 18.364,8 18.027,7 98,2

Impozit pe profit 6.839,9 1.735,9 1.645,8 94,8
Impozit pe venit 
(inclusiv restanţe aferente impozitului pe salarii 
datorate cf. L32/1991) 7.588,6 1.924,7 1.980,3 102,9
TVA 27.190,6 7.157,5 6.511,6 91,0
Accize (inclusiv taxa pe viciu) 22.672,4 6.112,3 6.644,0 108,7
Alte venituri 4.721,3 1.428,0 1.242,9 87,0
Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de 
distribuire 36,4 6,4 3,1 -

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv 
veniturile din subvenţii)* 14.614,2 3.791,5 3.469,5 91,5
Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv 
veniturile din subvenţii)* 599,3 150,1 159,8 106,5
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate (exclusiv veniturile din subvenţii)* 6.827,9 1.737,7 1.839,7 105,9

* Veniturile la bugetele de asigurări sociale includ şi cheltuielile deduse direct de angajatori care reprezintă venituri
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4.3. Venituri încasate din taxa pe valoare adăugată

Indicatori

Realizări Trim. III 2015 faţă
de trim. III 2014Anul 2014 Trim. III 2014 Trim. III 2015

- milioane lei - - procente -

Total TVA 50.878,5 13.302,0 13.551,9 101,9

TVA încasată, din care: 69.937,0 17.884,7 18.181,6 101,7

Încasări din operaţiuni interne şi altele* 62.893,4 15.972,8 16.192,4 101,4

Încasări din importuri de bunuri 7.043,6 1.911,9 1.989,2 104,0

TVA restituită 19.673,0 4.706,0 4.771,6 101,4

Dobânzi şi penalităţi 614,5 123,3 141,9 115,1

* 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

5. Arierate

5.1. Evoluţia stocului arieratelor rămase de recuperat la 30 septembrie, pe bugete

* au fost incluse sumele de la bugetul instituţiilor publice aşa cum sunt evidenţiate în Sistemul Informatic de 
Administrare a Creanţelor Fiscale (SIACF)

NOTĂ: Creşterea accentuată a volumului arieratelor se datorează, în principal, creşterii substanţiale a obligaţiilor de
plată stabilite suplimentar urmare activităţilor de inspecţie fiscală şi emiterii deciziilor de impunere din oficiu.

5.2. Situaţia încasărilor din arieratele recuperabile la 30 septembrie, pe tipuri de 
contribuabili

milioane lei

* date cumulate de la începutul anului 2015
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Tip buget

Arierate rămase de recuperat la 30 septembrie: Indici 30 septembrie 2015
 faţă de 30 septembrie 20142014 2015

- milioane lei - - procente -

Buget general consolidat 14.903,9 19.557,3 131,2

Buget de stat 10.589,2 14.877,0 140,5
pondere în total (%) 71,0 76,1

Buget asigurări sociale de stat 3.109,8 3.311,1 106,5
pondere în total (%) 20,9 16,9

Buget asigurări pentru şomaj 133,8 147,5 110,3
pondere în total (%) 0,9 0,8

Buget Fond naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate*

1.071,1 1.221,7 114,1

pondere în total (%) 7,2 6,2

Tipuri de contribuabili
Încasări la 30.09.2015 din
arieratele aflate în sold la
finele anului precedent

Încasări din arierate înregistrate în cursul anului de raportare

Trim. I Trim. II* Trim. III*

Total ţară, din care: 3.121,4 4.511,8 11.225,2 18.391,8
Contribuabili mijlocii 773,4 1.438,1 3.430,2 5.488,6

pondere în total (%) 24,8 31,9 30,6 29,8

Contribuabili mari 976,5 1.194,8 3.223,0 5.139,3
pondere în total (%) 31,3 26,5 28,7 27,9



6. Executare silită

6.1. Încasări din executare silită pe bugete

Denumire buget
Valori implicate în Trim. III 2015 faţă

de trim. III 2014Anul 2014 Trim. III 2014 Trim. III 2015
- milioane lei - - procente -

Buget general consolidat 14.520,0 4.233,1 3.971,1 93,8

Buget de stat 9.509,9 2.895,0 2.556,2 88,3

Buget asigurări sociale de stat 3.537,4 947,5 963,8 101,7

Buget asigurări pentru şomaj 144,5 39,3 44,2 112,5

Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate 1.328,2 351,3 406,9 115,8

6.2. Încasări pe modalităţi de executare silită

Modalităţi de executare silită

Creanţe fiscale încasate în: Trim. III 2015 faţă
de trim. III 2014Anul 2014 Trim. III 2014 Trim. III 2015

- milioane lei - - procente -

Total 14.520,0 4.233,1 3.971,1 93,8

- plăţi după comunicarea somaţiei 10.811,1 3.144,0 2.997,0 95,3

- popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 3.306,8 989,5 881,5 89,1

- popriri pe venituri (la terţi) 364,6 92,1 84,5 91,8

- valorificări bunuri mobile sechestrate 15,5 2,7 1,8 66,7

- valorificări bunuri imobile sechestrate 22,0 4,8 6,3 131,3

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

Denumire indicator

Deconturi de TVA în curs de
soluţionare la 30 septembrie

Indici 30 septembrie 2015
faţă de 30 septembrie 2014

(%)2014 2015

Total deconturi de TVA în curs de soluţionare
număr 17.642 12.089 68,5
sumă (mil. lei) 5.797 3.993 68,9

din care :
Deconturi în termen legal

număr 9.111 9.611 105,5
sumă (mil. lei) 2.361 2.209 93,6

Deconturi suspendate
număr 284 173 60,9
sumă (mil. lei) 317 428 135,0

Deconturi întârziate
număr 8.247 2.305 27,9
sumă (mil. lei) 3.119 1.356 43,5

8. Costul colectării

Denumire indicator Anul 2014
9 luni (ianuarie-septembrie) 9 luni 2015 faţă de

9 luni 2014 
(%)2014 2015

Lei cheltuiţi la un milion lei venituri bugetare nete 11.135,4 10.597,4 10.591,1 99,9

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri 
bugetare nete 9.845,0 9.525,4 9.599,8 100,8

7



9. Activitatea de inspecţie fiscală

Denumire indicatori Anul 2014
Trimestrul III Trim. III 2015 faţă

de trim. III 2014
(%)2014 2015

Număr verificări efectuate 70.912 15.926 13.845 86,9

Obligaţii suplimentare stabilite (mil. lei) 13.991,1 4.816,7 4.193,2 87,1

Număr amenzi aplicate 12.548 2.950 2.483 84,2

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 24,0 5,8 5,6 96,6

Confiscări bunuri şi numerar (mil. lei) 22,0 5,4 2,4 44,4

Număr sesizări penale 2.914 718 693 96,5

Valoare prejudiciu (mil. lei) 9.217,6 2.735,0 2.399,3 87,7

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 3.685,2 983,6 1.020,4 103,7

10. Activitatea de antifraudă fiscală

Denumire indicatori Anul 2014
Trimestrul III Trim. III 2015 faţă

de trim. III 2014
(%)2014 2015

Număr controale efectuate 29.052 7.505 13.090 174,4

Număr amenzi aplicate 19.429 4.223 11.350 268,8

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 93,3 19,6 50,5 257,7

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

279,8 37,0 28,9 78,1

Număr suspendări de activitate 1.628 386 156 40,4

Număr sesizări penale 714 234 197 84,2

Valoare prejudiciu  stabilit aferent sesizărilor penale 
(mil. lei)

3.465,6 784,3 835,4 106,5

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 2.480,7 818,0 591,1 72,3

11. Activitatea vamală

Denumire indicatori
Trimestrul III Trim. III 2015 faţă de

trim. III 2014
(%)2014 2015

Supraveghere vamală

Număr acţiuni 2.681 3.028 112,9

Număr sancţiuni contravenţionale 950 1.072 112,8

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 8,0 4,8 60,0

Control ulterior

Număr acţiuni 28.185 24.587 87,2

Număr fraude şi iregularităţi constatate 1.565 1.107 70,7

Valoare fraude şi iregularităţi constatate (mil. lei) 31,5 29,7 94,3
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12. Indicatori de performanţă - prezentare selectivă

Denumire indicatori de performanţă U.M.
Nivel realizat în trim. III

2014 2015

Activitatea de administrare a veniturilor şi inspecţia fiscală

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) % 84,04 84,50

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite % 94,20 94,86

Gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silită la persoane 

juridice
% 48,92 40,32

Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice % 34,45 30,21

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în 

total venituri încasate
% 8,88 7,86

Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane juridice) număr 2,24 2,02

Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane fizice) număr 4,68 4,39

Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector (persoane juridice) mil. lei 1,87 1,65

Sumele atrase suplimentar (nete) pe un inspector (persoane fizice) mil. lei 0,25 0,24

Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare inspecţiilor fiscale 

efectuate la contribuabili persoane juridice care înregistrează pierdere fiscală
mil. lei 0,73 0,94

Ponderea sumelor pentru care s-au pronunţat soluţii de admitere şi/sau 

desfiinţare în totalul sumelor soluţionate pe fond de organele de soluţionare a 

contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. şi D.G.R.F.P.

% 13,20 8,06

Activitatea de antifraudă fiscală

Valoarea sumelor aferente măsurilor asigurătorii instituite urmare operaţiunilor

de control efectuate, pe un inspector antifraudă
mil. lei 1,24 0,90

Valoarea prejudiciului aferent actelor de sesizare înaintate organelor de 

urmărire penală în vederea continuării cercetărilor, pe un inspector antifraudă
mil. lei 1,19 1,27

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

total valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare înaintate organelor de 

urmărire penală 

% 88,39 83,65

Ponderea sumelor aferente măsurilor asigurătorii instituite urmare 

operaţiunilor de control efectuate în valoarea totală a prejudiciului aferent 

actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire penală în vederea 

continuării cercetărilor

% 104,30 70,76

Activitatea vamală

Eficienţa activităţii de control ulterior efectuat asupra operaţiunilor vamale mil. lei/ pers. 0,12 0,13

Rezultatul acţiunilor din domeniul confiscării de ţigarete mil. bucăţi 25,25 43,86

Rezultatul acţiunilor din domeniul produselor energetice tone 11,78 23,40
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