Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale din România (RAMP), iniţiat
împreună cu Banca Mondială, a fost aprobat de conducerea Băncii în data de 26
aprilie 2013. În data de 8 mai 2013 a avut loc semnarea Acordului de Împrumut între
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Legea nr.
212/2013 de aprobare a acordului de împrumut a fost publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 413, din data de 9 iulie 2013. Valoarea împrumutului este de 70
milioane euro, pentru o perioadă de 5 ani de implementare (începând cu trimestrul
IV al anului 2013).
Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului sunt:




creşterea eficienţei şi eficacităţii în procesul de colectare a impozitelor şi
contribuţiilor sociale;
îmbunătăţirea conformării voluntare;
reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării.

Proiectul va atrage după sine investiţiile necesare pentru a se putea atinge
obiectivele principale ale Guvernului, inclusiv restructurarea şi dezvoltarea
organizaţională aferentă, schimbările de management şi infrastructură necesare pentru
implementarea optimă a unui sistem automatizat integrat. Proiectul urmează să includă
sprijin financiar şi tehnic pentru metodologiile şi procedurile de colectare a veniturilor,
tehnologia informaţiei şi alte infrastructuri tehnologice; formare şi asistenţă tehnică
pentru a sprijini
deciziile managementului A.N.A.F. referitoare la structura şi
managementul organizaţiei, cât şi rafinarea/perfecţionarea sistemelor operaţionale
necesare pentru a asigura că economia obţine beneficii maxime din această investiţie.
Acesta este structurat pe patru componente :
Componenta 1: Dezvoltarea instituţională.
Componenta 2: Creşterea eficienţei şi eficacităţii operaţionale.
Componenta 3: Serviciile pentru contribuabili şi comunicarea organizaţiei.
Componenta 4: Coordonarea şi managementul Proiectului.
În urma implementării acestui proiect se aşteaptă următoarele rezultate:


Creşterea nivelului conformării voluntare la declarare şi la plată (creştere cu
5% la impozitele principale);
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Scăderea costului colectării (de la 1,1% la 0,9%);
Creşterea satisfacţiei contribuabililor privind integritatea şi calitatea serviciilor
oferite (creştere cu 15%).

Anunţurile specifice privind achiziţiile care se vor desfăşura în cadrul acestui proiect,
vor fi disponibile în UN Development Business online, pe site-ul Băncii Mondiale, precum
şi pe portalul ANAF , în ziare şi publicaţii de circulaţie naţională.
Imediat după intrarea în efectivitate a proiectului, informaţii actualizate vor fi făcute
publice pe această pagină.
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