
Strategii D.G.R.F.P. pentru anul 2017 
 

  
1.  Monitorizarea cu prioritate a domeniilor cu risc fiscal ridicat. 

 2. Extinderea, integrarea şi îmbunătăţirea analizei de risc, contribuabilii 
selectaţi conform analizei de risc vor fi introduşi automat în planul lunar şi anual de 
inspecţie fiscală. 

3. Combaterea fraudei intracomunitare prin intensificarea acţiunilor de 
verificare a preţurilor de transfer prin efectuarea analizei de risc fiscal cu scopul 
identificării contribuabililor afiliaţi care produc pierderi structurale, în vederea 
cuprinderii acestora cu prioritate în programul de control. 

4.  Reducerea numărului de controale anticipate pentru soluţionarea 

deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opţiune de 

rambursare (DNOR), prin elaborarea unei noi proceduri pentru soluţionarea 
deconturilor cu sume negative de TVA, care să asigure reducerea semnificativă a 

DNOR-urilor ce se soluţionează cu control anticipat, astfel încât sa nu fie afectată 

capacitatea inspecţiei fiscale de efectuare a verificărilor la contribuabilii cu risc de 

subdeclarare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor. 
5. Analiza nivelului de colectare din impuneri suplimentare şi definirea de 

abordări noi, dacă este nevoie 
6. Dezvoltarea unui program de pregătire modular pentru inspecţia fiscala 
7.Îmbunătăţirea calităţii actului de control va fi asigurată prin perfecţionarea 

profesională a personalului angajat în activitatea de control şi perfecţionarea - 
actualizarea bazei de date cu cazuri identificate ca urmare a verificării 
contribuabililor. 
 8. Îmbunătăţirea asistenţei furnizate contribuabililor, creşterea transparenţei, o 
mai bună informare a contribuabililor inclusiv în ceea ce priveşte facilităţile oferite 
pentru creşterea continuă a folosirii accesului electronic de către cetăţeni, stimularea 
depunerii on-line a declaraţiilor şi a plăţilor electronice.  
 Finalizarea implementării Ghişeului unic la nivelul fiecărei unităţi fiscale şi 
punerea în folosinţă a sistemului de gestiune a cozilor.   
 9. Consilierea contribuabililor pentru plata la timp şi completarea corectă a 
declaraţiilor. 
 10. Popularizarea serviciilor oferite de ANAF( SPV, depunere on-line a 
declaraţiilor fiscale, SMS, call-center, Tel - verde, asistenţă contribuabili ).  
 11. Eficientizarea comunicării între contribuabili şi administraţia fiscală prin 
extinderea serviciului „Spaţiul privat virtual” la persoanele juridice şi la alte entităţi 
fără personalitate juridică (SPV), 
 12. Introducerea unor noi tipuri de servicii în sistemul Spaţiu Privat Virtual în 
vederea creşterii numărului înrolărilor în cadrul acestuia. 
 13. Participarea activă la derularea proiectului RAMP – Proiect de 
modernizare a administraţiei fiscale. 
 14. Îndrumarea instituţiilor publice pentru utilizarea conformă a sistemului 
naţional de raportare FOREXEBUG – aplicaţie informatică prin care se pot controla, 
în timp real, toate cheltuielile instituţiilor publice din România. 
 15. Implementarea sistemului de plată online, inclusiv extinderea serviciului de 
internet banking ale Trezoreriei Statului cu o componentă dedicată plăţii cu cardul a 
tuturor tipurilor de impozite şi taxe pentru contribuabili persoane fizice şi juridice. 
 16. Crearea condiţiilor tehnice si procedurale pentru plata tuturor obligaţiilor 
fiscale prin toate instrumentele bancare. 



 17. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea 
costului unui leu colectat prin promovarea unor măsuri de lărgire a bazei de 
impozitare . 
 18. Aplicarea regulilor privind măsurile de angajare a răspunderii solidare şi 
procedura de valorificare a bunurilor şi de declarare a insolvabilităţii în cadrul 
executării silite. 
 19. Evaluarea arieratelor in raport cu posibilităţile reale de recuperare. 
 20. Eficientizarea activităţii de colectare realizată pe baza unui amplu program 
de unificare a sistemelor de administrare a creanţelor persoanelor juridice (SIACF) cu 
cel al persoanelor fizice (GOTICA) în cursul anului 2017. 
 21. Intensificarea diseminării procedurilor de administrare fiscala către 
angajaţii DGRFP CLUJ-NAPOCA.  
 22 Identificarea contribuabililor care prezintă risc de neconformare la declarare 
si plata si găsirea mecanismelor de stimulare a conformării. 
 22. Promovarea posibilităţilor de acordare a înlesnirilor la plata. 
 23. Asigurarea supravegherii şi controlului vamal în cadrul biroului vamal în 
vederea fluidizării traficului de mărfuri şi bunuri şi identificarea, constatarea şi 
sancţionarea încălcărilor reglementărilor vamale; 
 24. Asigurarea supravegherii  producţiei şi mişcării  produselor accizabile, 
activităţii de verificare a respectării reglementărilor specifice şi după caz, de 
identificare şi constatare a încălcării acestora în cadrul biroului vamal sau după caz 
în afara lui; 
 25. Îndeplinirea planului de încasări; 
 26. Urmărirea aplicării uniforme a reglementărilor vamale şi cele pentru 
produse accizabile în  cadrul biroului vamal; 
 27. Monitorizarea domeniilor cu risc fiscal ridicat in vederea combaterii 
evaziunii fiscale; 
 28. Perfecţionarea analizei de risc (proceduri, personal, formare profesională, 
acces la informaţii de la terţi etc.) 
 29. Protejarea societăţii şi a intereselor financiare naţionale şi ale statelor 
membre, protejarea mediului,  prin întărirea controlului vamal prin combaterea 
traficului cu mărfuri contrafăcute sau a subevaluării mărfurilor declarate la vămuire şi 
prin limitarea practicării preţurilor de dumping pentru mărfurile ce intră pe teritoriul 
UE/naţional 
 30. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în domeniul 
resurselor proprii tradiţionale şi ale bugetului naţional (inclusiv privind alte impozite şi 
taxe datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale), prin activitatea de control 
ulterior a declaraţiilor vamale. 
 31. Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin combaterea traficului 
ilicit de droguri şi produse cu regim special, de mărfuri contrafăcute şi pirat, bunuri 
culturale mobile, specii sălbatice de floră şi faună, metale şi pietre preţioase, aliaje 
ale acestora, a traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa 
consumatorului precum şi prin controlul numerarului la frontiera comunitară. 
 
 
  
 


