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În trimestrul I 2018, produsul intern brut a crescut - în termeni reali - cu 4,0% 
comparativ cu trimestrul similar din anul 2017.  

Cifra de afaceri din industrie a crescut în primul trimestru al anului 2018 cu 13,7% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar volumul producţiei industriale a fost cu 
4,9% mai mare. 

Activitatea sectorului construcţii s-a diminuat cu 2,1%.  

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor 
şi a motocicletelor, a crescut cu 6,4% comparativ cu trimestrul I 2017.  

Faţă de perioada similară a anului anterior, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile 
de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 6,2%.  

În luna martie 2018, efectivul salariaţilor a fost de 4.915,6 mii persoane, mai mare cu 
91,2 mii (+1,9%) comparativ cu luna martie 2017. Numărul mediu al salariaţilor, calculat 
pentru primul trimestru al anului 2018, de 4.901,9 mii persoane, s-a situat cu 2,1% peste 
nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent. 

La sfârşitul lunii martie 2018, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 
3,8% în raport cu populaţia activă civilă totală (4,6% în luna martie 2017). Numărul 
şomerilor înregistraţi la finele lunii martie 2018, de 332,7 mii persoane, a scăzut cu 66,2 mii 
faţă de luna corespunzătoare a anului precedent. 

Rata anuală a inflaţiei a înregistrat o creştere accentuată faţă de finele trimestrului I 
al anului anterior (4,95% în luna martie 2018, faţă de 0,18% în luna martie 2017), cu impact 
pozitiv asupra încasărilor din taxa pe valoarea adăugată 

Câştigul salarial mediu nominal brut* pe economie în luna martie 2018 a fost de 
4.488 lei, iar cel net de 2.704 lei. Comparativ cu luna martie 2017, câştigul salarial nediu 
nominal net a crescut cu 15,5%; nivelul mediu al acestui indicator, calculat pentru primul 
trimestru al anului 2018, a fost cu 11,6% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2017.  

Comparativ cu trimestrul I 2017, exporturile au crescut cu 9,8%**, iar importurile cu 
10,8%**. 

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în trimestrul I 2018 a fost cu 10,6%** 
mai mare decât în trimestrul I 2017 la exporturi şi cu 9,9%** mai mare la importuri, 
reprezentând 76,6%** din total exporturi şi 75,4%** din total importuri. 

Determinante pentru taxele vamale, importurile din zonele extra-UE au înregistrat, 
faţă de trimestrul I 2017, o creştere de 13,8%**. 

 

 

 

                                                
  * Indicatorul "câştig salarial mediu brut lunar" produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai 

este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. 
**   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 2017 858.332,8 106,9 107,8 106,2 111,4 110,8 111,4 115,3 94,4 

Trim. I 164.283,9 105,7 106,8 105,2 111,1 107,1 116,3 107,5 100,9 

Trim. II 197.430,6 106,1 107,3 105,6 109,2 108,7 111,8 114,2 87,8 

Trim. III 237.730,9 108,8 107,4 106,0 111,5 113,3 108,8 118,9 94,2 

Trim. IV 258.887,4 106,7 109,7 107,9 113,6 113,1 109,9 119,4 96,5 

An 2018          

Trim. I 176.707,1 104,0 104,9 103,6 113,7 106,4 106,2 106,6 97,9 

 
 

 
 
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 2017 62.641,9 75.598,4 -12.956,5 ... ... ... 351,1 4,0 101,34 

Trim. I 15.477,1 17.776,5 -2.299,4 116,1 115,7 4.800,0 398,9 4,6 100,18 

Trim. II 15.417,8 18.940,1 -3.522,3 114,9 114,2 4.842,1 364,6 4,2 100,85 

Trim. III 15.705,1 18.781,8 -3.076,7 114,8 114,1 4.863,7 362,1 4,1 101,77 

Trim. IV 16.041,9 20.100,0 -4.058,1 113,5 112,8 4.864,9 351,1 4,0 103,32 

An 2018          

Trim. I 16.986,5 19.702,1 -2.715,6 133,9 111,6 4.915,6 332,7 3,8 104,95 

 
   1) calcule A.N.A.F. 
   2) pentru trimestre, datele se referă la ultima lună a perioadei 
    * indicii volumului cifrei de afaceri 
  ** datele sunt valori medii 
...  lipsă date 
 
 
 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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2. Contribuabilii înregistra ţi 
 
2.1. Numărul de contribuabili înregistra ţi la data de 31 martie, pe tipuri de 

contribuabili 
persoane 

Tipuri de contribuabili 
Total contribuabili înregistraţi 

din care: 

Contribuabili activi*) Contribuabili inactivi fiscal 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Total 1.944.928 1.995.255 1.571.773 1.619.918 325.409 324.729 

Activităţi independente 627.405 636.047 583.174 588.498 - - 

Persoane juridice 1.317.523 1.359.208 988.599 1.031.420 325.409 324.729 

*) 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 
       31 martie, pe categorii de pl ătitori conform vectorului fiscal 

persoane 

Categorii de plătitori conform vectorului fiscal 
Total contribuabili activi*)  

2017 2018 

Impozit pe profit 136.013 94.512 

Impozit pe salarii şi venituri asimilate salariilor- total, din care: 513.629 527.512**) 

persoane juridice 462.605 478.584**) 

activităţi independente 51.024 48.928**) 

Contribuţii sociale (pensii, sănătate, şomaj) - total, din care: 514.007 **) 

persoane juridice 463.023 **) 

activităţi independente 50.984 **) 

Taxa pe valoarea adăugată- total, din care: 377.915 395.935 

persoane juridice 347.678 365.830 

activităţi independente 30.237 30.105 

Accize 2.183 2.127 

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 591.160 686.431 

Impozit pe  ţiţeiul şi gazele naturale 10 9 

Redevenţe miniere 1.547 1.540 

Redevenţe petroliere 39 32 

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

**) Datele aferente anului 2018 privind Impozitul pe salarii şi venituri asimilate salariilor cuprind şi 
contribuţiile sociale conform legislaţiei în vigoare aplicabilă de la 1 ianuarie 2018.  

 
3. Activitatea de asisten ţă a contribuabililor 
 

Indicatori Anul 2017 
Trimestrul I 

2017 2018 

Număr adrese în scris soluţionate - total, din care: 12.322 4.798 2.123 

la nivel central 238 80 34 

la nivel teritorial 12.084 4.718 2.089 

Număr răspunsuri transmise prin e-mail – total, din care: 29.149 5.466 11.350 

la nivel central 4 0 1 

la nivel teritorial 29.145 5.466 11.349 

Număr răspunsuri la apeluri telefonice – total, din care: 333.035 108.523 110.221 

la nivel central 50.938 15.669 24.539 

la nivel teritorial 282.097 92.854 85.682 
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4. Veniturile bugetare 
 

4.1. Venituri bugetare realizate 
 

Denumire buget 

Realizări Trim. I 2018 
faţă de 

trim. I 2017 Anul 2017 
Trim. I 
2017 

Trim. I 
2018 

- milioane lei - - procente - 

Total venituri administrate de ANAF (inclusiv taxa pe viciu) 212.546,5 49.204,8 54.405,5 110,6 

Buget de stat (exclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 

de la UE) 140.783,4 32.333,7 34.040,1 105,3 
Impozit pe profit 14.691,3 3.802,0 3.680,7 96,8 
Impozit pe venit  29.930,3 7.648,4 6.544,1 85,6 
TVA 53.543,7 13.004,7 13.287,4 102,2 
Accize (exclusiv taxa pe viciu) 25.167,3 5.410,2 5.610,5 103,7 
Taxe vamale 933,3 252,7 258,3 102,2 
Alte venituri (inclusiv cont 47) 16.517,5 2.215,7 4.659,1 210,3 

Bugetul asigurărilor sociale de stat**(exclusiv veniturile din subvenţii)* 44.432,4 10.296,5 13.230,1 128,5 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile din subvenţii)* 2.216,7 527,5 260,3 49,3 
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

(exclusiv taxa clawback, exclusiv veniturile din subvenţii)* 23.790,2 5.715,3 6.565,6 114,9 
Taxa pe viciu 1.323,8 331,8 309,4 93,2 

  * 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 

NOTĂ: Începând cu anul 2018: 
 - la bugetul de stat nu sunt incluse conturile 30.13 reprezentând ”Sume din vânzarea certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii”, respectiv 41.12 ”Sume reportate din anul precedent” 
 - la FNUASS nu este inclus contul 12 reprezentând ”Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii” 
 - taxa pe viciu este evidenţiată separat şi nu mai este inclusă în accize , respectiv în bugetul de stat 

Pentru a putea fi comparabile, veniturile realizate în anul 2017 au fost ajustate pe acelasi model cu cele din anul curent. 

 
4.2. Venituri realizate de la marii contribuabili 
 

Denumire buget 

Realizări Trim. I 2018 
faţă de 

trim. I 2017 Anul 2017 
Trim. I 
2017 

Trim. I 
2018 

- milioane lei - - procente - 

Total venituri administrate de DGAMC (inclusiv taxa pe viciu) 92.748,8 22.274,9 22.551,5 101,2 

Buget de stat (exclusiv taxa pe viciu, exclusiv donaţii şi sume primite 

de la UE) 67.201,4 16.025,3 15.374,2 95,9 
Impozit pe profit 7.599,2 1.759,4 1.761,6 100,1 
Impozit pe venit  8.454,1 2.184,9 1.808,3 82,8 
TVA 23.229,4 6.020,3 5.447,9 90,5 
Accize (exclusiv taxa pe viciu) 23.820,8 5.205,4 5.120,3 98,4 
Alte venituri (inclusiv cont 47) 4.097,9 855,3 1.236,1 144,5 

Bugetul asigurărilor sociale de stat**(exclusiv veniturile din subvenţii)* 16.515,5 4.021,3 4.847,3 120,5 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile din subvenţii)* 759,9 190,4 90,1 47,3 
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

(exclusiv taxa clawback, exclusiv veniturile din subvenţii)* 7.063,0 1.728,6 1.956,8 113,2 
Taxa pe viciu 1.209,0 309,3 283,1 91,5 

  * 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 

NOTĂ: Începând cu anul 2018: 
 - la bugetul de stat nu sunt incluse conturile 30.13 reprezentând ”Sume din vânzarea certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii”, respectiv 41.12 ”Sume reportate din anul precedent” 
 - la FNUASS nu este inclus contul 12 reprezentând ”Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii” 
 - taxa pe viciu este evidenţiată separat şi nu mai este inclusă în accize , respectiv în bugetul de stat 

Pentru a putea fi comparabile, veniturile realizate în anul 2017 au fost ajustate pe acelasi model cu cele din anul curent. 
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4.3. Venituri încasate din taxa pe valoare ad ăugată 
 

Indicatori 

Realizări Trim. I 2018 
 faţă de 

trim. I 2017 
Anul 2017 Trim. I 2017 Trim. I 2018 

- milioane lei - - procente - 

Total TVA 53.543,7 13.004,7 13.287,4 102,2 

TVA încasată, din care: 67.560,4 15.733,3 17.296,3 109,9 

Încasări din operaţiuni interne şi altele* 60.406,6 14.105,3 15.421,5 109,3 

Încasări din importuri de bunuri 7.153,8 1.628,0 1.874,8 115,2 

TVA restituită 14.545,4 2.891,9 4.117,7 142,4 

Dobânzi şi penalităţi 528,7 163,3 108,8 66,6 

* 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 
TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite în comunitate, dar înregistrate în 
scopuri de TVA în România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre 

 
 
5. Arierate 
 
5.1. Evolu ţia stocului arieratelor r ămase de recuperat la 31 martie, pe bugete 
 

 
 
5.2. Situa ţia încas ărilor din arieratele recuperabile la 31 martie 2018 , pe tipuri de 

contribuabili 
milioane lei 

Tipuri de contribuabili 
Încasări la 31.03.2018 din arieratele 

aflate în sold la finele anului 
precedent 

Încasări din arierate înregistrate în 
cursul anului de raportare 

Trim. I 

Total ţară, din care: 1.940,2 5.759,9 

Contribuabili mijlocii 553,1 1.710,6 

pondere în total (%) 28,5 29,7 

Contribuabili mari 341,1 1.189,2 

pondere în total (%) 17,6 20,6 

 

Tip buget 
Arierate rămase de recuperat la 31 martie: Indici 31 martie 2018 

 faţă de 31 martie 2017 2017 2018 

- milioane lei - - procente - 

Buget general consolidat 17.923,3 14.495,5 80,9 

Buget de stat 13.722,4 10.488,9 76,4 

pondere în total (%) 76,6 72,3  

Buget asigurări sociale de stat 2.886,8 2.777,6 96,2 

pondere în total (%) 16,1 19,2  

Buget asigurări pentru şomaj 133,6 100,1 74,9 

pondere în total (%) 0,7 0,7  

Buget Fond naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate* 
1.180,5 1.128,9 95,6 

pondere în total (%) 6,6 7,8  
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6. Încasări pe modalit ăţi de executare silit ă 
 

Modalităţi de executare silită 

Creanţe fiscale încasate în: Trim. I 2018 faţă de 
trim. I 2017 Anul 2017 Trim. I 2017 Trim. I 2018 

- milioane lei - - procente - 

Total 14.364,5 3.999,3 2.333,6 58,4 

- plăţi după comunicarea somaţiei 9.981,1 3.084,6 1.476,3 47,9 

- popriri asupra disponibilităţilor din 

conturi bancare 
3.798,7 818,2 779,3 95,2 

- popriri pe venituri (la terţi) 520,7 84,6 70,5 83,3 

- valorificări bunuri mobile sechestrate 10,4 1,8 1,1 61,7 

- valorificări bunuri imobile sechestrate 53,6 10,1 6,4 63,6 

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

Denumire indicator 

Deconturi de TVA în curs de 
soluţionare la 31 martie 

Indici 31 martie 2018 
faţă de 31 martie 

2017 (%) 2017 2018 

Total deconturi de TVA în curs de soluţionare    

număr 11.201 13.406 119,7 

sumă (mil. lei) 4.924,5 5.297,3 107,6 

din care :    

Deconturi în termen legal    

număr 9.014 10.272 114,0 

sumă (mil. lei) 2.439,0 2.401,5 98,5 

Deconturi suspendate    

număr 139 121 87,1 

sumă (mil. lei) 79,8 160,3 200,9 

Deconturi întârziate    

număr 2.048 3.013 147,1 

sumă (mil. lei) 2.405,7 2.735,5 113,7 

 
 
 
8. Costul colect ării 
 
 

Denumire indicator Anul 2017 
Trimestrul I Trim. I 2018 faţă 

de trim. I 2017 
(%) 2017 2018*) 

Lei cheltuiţi la un milion lei venituri bugetare nete 10.434,2 10.893,9 10.918,3 100,2 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri 
bugetare nete 

9.605,2 10.172,7 10.264,3 100,9 

* Date operative 
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9. Activitatea de inspec ţie fiscal ă 
 

Denumire indicatori Anul 2017 
Trimestrul I Trim. I 2018 faţă de 

trim. I 2017(%) 2017 2018 

Număr verificări efectuate 41.396 10.314 10.496 101,8 

Obligaţii suplimentare stabilite (mil. lei) 8.211,3 2.034,3 1.773,8 87,2 

Număr amenzi aplicate 7.915 2.196 1.295 59,0 

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 21,0 4,5 4,0 88,9 

Confiscări bunuri şi numerar (mil. lei) 1,6 1,5 0,01 0,7 

Număr sesizări penale 1.981 526 387 73,6 

Valoare prejudiciu (mil. lei) 2.969,8 883.7 357,1 40,4 

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 2.547,7 354,6 334,9 94,4 

 
 

10. Activitatea de antifraud ă fiscal ă 
 

Denumire indicatori Anul 2017 
Trimestrul I Trim. I 2018 faţă de 

trim. I 2017(%) 2017 2018 

Număr controale efectuate  37.216 8.768 5.162 58,9 

Număr amenzi aplicate 24.641 6.949 2.149 30,9 

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 142,7 39,7 12,2 30,7 
Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi de 
sume (mil. lei) 84,6 15,6 13,2 84,6 

Număr suspendări de activitate 522 184 61 33,2 

Număr sesizări penale 443 144 89 61,8 
Valoare prejudiciu  stabilit aferent sesizărilor penale 
(mil. lei) 1.915,7 600,7 277,5 46,2 

Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) 716,7 239,5 80,9 33,8 

 
 

11. Activitatea vamal ă 
 

Denumire indicatori Anul 2017 
Trimestrul I Trim. I 2018 faţă de 

trim. I 2017 (%) 2017 2018 

Supraveghere vamală     

Număr acţiuni 43.102 10.204 11.075 108,5 

Număr sancţiuni contravenţionale  4.540 1.320 857 64,9 

Valoare amenzi aplicate (mil. lei) 19,0 5,3 3,7 69,8 

Control ulterior     

Număr acţiuni 96.282 23.792 26.504 111,4 

Număr fraude şi iregularităţi constatate 3.519 782 1.062 135,8 

Valoare fraude şi iregularităţi constatate (mil. lei) 121,8 30,7 25,2 82,1 
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12. Indicatori specifici - prezentare selectiv ă 
 

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

2017 2018 

Activitatea de administrare a veniturilor 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete) % 97,76 100,18 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare încasate în vamă % 100,22 100,10 

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

parţiale 
% 85,32 85,77 

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite % 95,38 93,91 

Activitatea de inspec ţie fiscal ă 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice număr 1,82 1,92 

Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice număr 4,14 4,13 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabili persoane juridice 
lei/inspector 777.554 734.590 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabili persoane fizice 
lei/inspector 144.284 151.514 

Activitatea de solu ţionare contesta ţii 

Ponderea sumelor pentru care organele de soluţionare a contestaţiilor au 

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

fond  

% 9,94 6,76 

Activitatea de antifraud ă fiscal ă 

Valoarea prejudiciului aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire 

penală 
mil. lei 600,74 277,54 

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  

% 96,84 94,93 

Ponderea proceselor-verbale în care sunt consemnate implicaţii fiscale/prejudicii 

în total procese-verbale * 
% - 10,89 

Ponderea numărului de sancţiuni contravenţionale care prevăd  sancţiuni 

contravenţionale complementare constând în confiscarea de bunuri, sume şi/sau 

venituri ilicite, în total sancţiuni contravenţionale aferente proceselor-verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor * 

% - 47,09 

Activitatea vamal ă 

Sume constatate în urma finalizării acţiunilor de control vamal ulterior la sediul 

operatorului economic 
lei/acţiune 8.537,89 32.564,00 

Eficienţa activităţii de control ulterior la sediul operatorului economic lei/pers. 43.998,12 145.058,68 

Eficienţa activităţii de reverificare a declaraţiilor vamale acceptate lei/pers. 121.764,17 58.634,12 

Analiza de risc electronică (cantitativ), măsură de eficientizare a selecţiei în 

vederea efectuării controlului vamal - Număr profile de risc create de SMRASCV şi 

instituite în aplicaţia de management al riscurilor 

număr 2 28 

Analiza de risc electronică (cantitativ), măsură de eficientizare a selecţiei în 

vederea efectuării controlului vamal - Număr profile de risc instituite la solicitarea 

altor instituţii 
număr 49 61 

*Monitorizare începând cu anul 2018 


