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OBIECTIVUL GENERAL:
Consolidarea sistemului financiar-fiscal și creșterea  
capacității de colectare a veniturilor la bugetul de stat

01
Îmbunătățirea capacității de 

utilizare/valorificare masivă și 

inteligentă a datelor/informațiilor

02
Furnizarea de noi servicii către 

contribuabili si asigurarea 

asistenței digitale a acestora

03
Transformarea digitală a sistemului informatic al 

finanțelor publice pentru o viteză accelerată de 

rãspuns la provocãrile informaționale actuale și 

viitoare, reliefate de contextul pandemic

- reforma ANAF, prin:



Recomandări
specifice de țară 
- relevante

RST

RST 1: Să asigure aplicarea integrală a 

cadrului fiscalbugetar. Să consolideze respectarea 

obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor.

2019 RST

RST 1: Să aplice politici fiscal-bugetare conforme cu 

recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 și să ia 

totodată toate măsurile necesare pentru a combate 

în mod eficace pandemia, a susține economia și a 

sprijini redresarea viitoare.

Să evite adoptarea unor măsuri permanente care ar 

pune în pericol sustenabilitatea finanțelor publice.

2020

PROVOCĂRI FISCAL BUGETARE

Potrivit rapoartelor de țară publicate de Comisia Europeană în anii 2019 și 2020, una din problemele de bază identificate se

referă la necesitatea asigurării sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice. Din perspectiva componentei

veniturilor acest lucru determină de urgență modernizarea și digitalizarea ANAF, astfel încât să fie eficientizată

colectarea veniturilor la bugetul general consolidat cu consecințe asupra creșterii ponderii veniturilor în PIB.



REFORME propuse:

Creșterea conformării voluntare a contribuabililor 

prin dezvoltarea serviciilor digitale

R1

R.1.1.

REFORMA ANAF PRIN DIGITALIZARE

R.1.2.
Îmbunătățirea proceselor de  administrare a 

impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor

R.1.3.Asigurarea capacității de răspuns pentru 

provocările informaționale actuale și viitoare, 

inclusiv în contextul pandemiei, prin 

transformarea digitală a MF / ANAF

R2 MODERNIZAREA

SISTEMULUI VAMAL ȘI

IMPLEMENTAREA VĂMII

ELECTRONICE



R.1. Reforma ANAF prin digitalizare

R.1.1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor 
prin dezvoltarea serviciilor digitale

SCOP

• extinderea accesului la serviciile digitale și

dezvoltarea serviciilor la distanță;

• valorificarea bunurilor imobile și al celor mobile

de valoare semnificativă în mediul on-line;

• implementarea de noi servicii ce derivă din

angajamentele de la nivel European;

• simplificare a formularelor fiscale și

transpunerea electronică a formularelor

utilizate de contribuabili;

• evaluarea periodică a percepției

contribuabililor;

• consultarea contribuabililor cu privire la

serviciile oferite.

OBIECTIVE

• reducerea interacțiunii față în față cu contribuabilii,

ca urmare a extinderii serviciilor digitale si a oferirii de

servicii contribuabililor la sediile unităților fiscale cu

prioritate în sistem self-service; asigurarea incluziunii

digitale a contribuabililor;

• dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau

telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea

de servicii noi;

• simplificarea formularelor, transpunerea în format

electronic a acestora și introducerea formularelor pre-

completate/eliminarea obligațiilor de raportare, acolo

unde este posibil;

• îmbunătățirea comunicării cu contribuabilii și

introducerea mecanism consultativ cu privire la serviciile

oferite contribuabililor.



PRINCIPALELE PROIECTE VIZATE 

• reproiectarea și optimizarea sistemului informatic - VIES_RO;

• implementarea sistemului informatic One Stop Shop

(OSS_RO);

• investiții pentru dezvoltarea Call Centerului;

• investiții pentru dezvoltarea serviciilor la distanță

(electronice sau telefonice);

• implementarea unor facilități pentru interacțiunea cu

contribuabilii;

• investiții pentru implementarea unei suite de soluții pentru

cunoașterea contribuabililor/clienților;

• investiţii pentru realizarea unei platforme de licitații on-line

pentru valorificarea bunurilor imobile și a celor mobile de

valoare semnificativă. BUGET ESTIMAT

€ 7 mil.

R.1. Reforma ANAF prin digitalizare

R.1.1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor 
prin dezvoltarea serviciilor digitale

• alinierea la cerințele intracomunitare, naționale și specific vamale;

• comunicare la distanță personalizată, oferirea de servicii în

sistem self-service;

• reducerea efortului de îndeplinire a obligațiilor fiscale;

• o mai bună alinere între serviciile oferite și nevoile/așteptările

contribuabililor;

• acces facil la derularea procedurilor specifice de valorificare și

cu costuri semnificativ reduse.

BENEFICII AȘTEPTATE



SCOP

• creșterea nivelului conformării fiscale;

• asigurarea unui mediu de piață

concurențial, prin reducerea evitării,

evaziunii și fraudei fiscale;

• realizarea veniturilor bugetare

programate, prin creșterea eficienței

colectării.

OBIECTIVE

• centralizarea și îmbunătățirea sistemului informatic

de administrare a contribuabililor (în special, pentru

contribuabilii persoane juridice);

• reorientarea modului de administrare a

contribuabililor pe bază de risc fiscal, prin

implementarea managementului de risc integrat al

contribuabililor (administrarea contribuabililor pe bază de

clase de risc fiscal);

• identificarea și reducerea neconformării fiscale și a

decalajelor fiscale prin utilizarea inteligentă a datelor /

informațiilor și valorificarea masivă a acestora;

• centralizarea sistemului electronic al Trezoreriei

statului;

• asigurarea interoperabilității sistemelor IT din

MF/ANAF cu sistemele corespunzătoare ale Comisiei

Europene și cu cele ale administrațiilor fiscale din statele

membre UE.

R.1. Reforma ANAF prin digitalizare
R.1.2. Îmbunătățirea proceselor de  administrare a impozitelor şi 
taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al 
riscurilor



PRINCIPALELE PROIECTE VIZATE

• Servicii fiscale eficiente pentru administrație și cetățeni – SFERA;

• Administrație performantă prin informație consolidata – APIC -

implementarea unei platforme Big Data;

• Sistemul de facturare electronică;

• Casele de marcat conectate la sistemul IT al ANAF.

BUGET ESTIMAT

€ 56 mil., la care se adaugă 140,4

mil. buget aferent caselor de

marcat electronice

R.1. Reforma ANAF prin digitalizare
R.1.2. Îmbunătățirea proceselor de  administrare a impozitelor şi 
taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al 
riscurilor

BENEFICII AȘTEPTATE

• fiabilitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor

utilizate;

• îmbunătățirea capacității analitice a ANAF;

• identificarea cu ușurință a principalelor zone de neconformare;

• identificarea, înțelegerea, documentarea, prevenirea și

combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale.



SCOP

• transformarea digitală internă a MF/ANAF;

• menținerea funcționării și modernizării

infrastructurii hardware-software a sistemului

informatic al MF/ANAF și implementarea noilor

tehnologii;

• gestionarea datelor și asigurarea fluxurilor optime;

• asigurarea dezvoltării durabile a bazelor de date

pentru interoperabilitate cu sistemele interne,

sistemele altor instituții, sistemele internaționale,

asigurarea interoperabilității sistemelor IT;

• gestionarea securității cibernetice și a

rezilienței platformelor informatice;

• îmbunătățirea funcției IT a MF.

OBIECTIVE

• implementarea hub-ului financiar;

• interoperabilitatea sistemelor informatice;

• standardizarea aplicațiilor și gestionarea uniformă a datelor;

• managementul securității cibernetice și rezilienței datelor;

• modernizarea și adaptarea CNIF la noile cerințe; transformarea

digitală internă, inclusiv dematerializarea fluxurilor de lucru

interne la nivelul MF/ANAF, asigurând flexibilitatea programului

și a locului de muncă, creșterea nivelului de competențe,

inclusiv a celor digitale ale angajaților;

• actualizarea tehnologică a infrastructurii hardware și

software a sistemului informatic.

R.1. Reforma ANAF prin digitalizare
R.1.3. Asigurarea capacității de răspuns pentru provocările 
informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin 
transformarea digitală a MF / ANAF



PRINCIPALELE PROIECTE VIZATE

• MF - ANAF o administrație fiscală colaborativă și inovativă în

beneficiul contribuabililor;

• investiții referitoare la infrastructura hardware-software și de

comunicații a sistemului IT;

• investiții pentru asigurarea securității cibernetice a sistemului

informatic al MF;

• modernizarea infrastructurii fizice suport.

BUGET ESTIMAT

€ 88 mil.

R.1. Reforma ANAF prin digitalizare
R.1.3. Asigurarea capacității de răspuns pentru provocările 
informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin 
transformarea digitală a MF / ANAF

BENEFICII AȘTEPTATE

• informaţii fiabile, coerente și actuale de natură financiară,

patrimonială sau în legătură cu bani publici;

• întregul sistem IT al MF / ANAF modernizat;

• mediu intern adaptat mediului actual, digital și aflat într-un ritm alert de

schimbare.



SCOP

• operaționalizarea Autorității Vamale;

• dezvoltarea sistemelor informatice ale

autorității vamale în conformitate cu cerințele

Codului vamal al Uniunii;

• orientarea activității de vămuire către mediul

electronic și reducerea barierelor birocratice;

• simplificarea formalităților vamale.

OBIECTIVE

• îmbunătățirea capacității administrative și

operative a autorității vamale și orientarea

activității de vămuire către un mediu complet

electronic

R.2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii 
electronice



PRINCIPALELE PROIECTE VIZATE

• implementarea sistemului IT privind Declarația vamală cu

set redus de date la Alinierea la sistemul ICS2 – Faza 1,

Faza 2, Faza 3;

• investiții referitoare la Implementarea NCTS_RO faza 5 și

AES_RO;

• alinierea sistemului EMCS_RO la EMCS Faza 4;

• modernizarea Sistemului național de import în cadrul

Codului vamal al Uniunii;

• ghișeul unic al UE pentru vamă – CERTEX;

• aplicație pentru gestionarea deciziilor (autorizațiilor)

naționale.

BUGET ESTIMAT

€ 64,5 mil.

R.2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii 
electronice

BENEFICII AȘTEPTATE

• îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor prestate de

structurile vamale, de echipele de control operativ;

• crearea unui cadru și a unui mecanism eficient în creșterea

siguranței și securității la intrarea pe teritoriul vamal al UE;

• eficientizarea capacității operative de combatere a

fenomenelor de contrabandă, fraudă vamală, evaziune și

fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile.



Timeline:

• aprobarea cadrului legal pentru înrolarea 

contribuabililor persoane juridice în SPV

• 150.000 case marcat conectate la 

sistemul IT ANAF

2021

20242022

2023 2025

2026

• modernizarea sistemului informatic integrat 

vamal

• 9 sisteme IT contractate și operationalizate

• operaționalizarea platformei de tip Big 

Data/Analytics

Rezultatele așteptate ale reformelor ce vor fi

întreprinse vor fi de natură să ducă la finalul perioadei

de implementare la îmbunătățirea principalillor indicatori

de performanță în domeniul fiscal, respectiv:

✓ creșterea ponderii veniturilor colectate de ANAF

cu 3 p.p din PIB raportat la valoarea anului 2019

✓ reducerea decalajului fiscal cu 5 p.p. raportat la

valoarea anului 2019

• modernizarea infrastructurii hardware si software și a 

infrastructurii suport pentru furnizarea serviciilor electronice 

catre contribuabili  

• definirea criteriilor de risc pentru clasificarea contribuabililor 

și aprobarea cadrului legal aplicabil

• Ponderea  numărului de verificări documentare raportata la 

total controale efectuate de administratia fiscala  – 30%

• 450.000 case marcat conectate la sistemul IT ANAF



VĂ MULȚUMIM!
https://anaf.ro/


