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Pilonul III 
Creștere inteligentă, durabilă  

și favorabilă incluziunii 
Componenta 2 

III.2 Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal 

Baza de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 

 Construcția bugetară pentru anul 2021 este primul pas pentru revenirea în mod 
gradual la ținta de deficit bugetar prevăzută în Tratatul de la Maastricht, revenirea 
deficitului sub 3% din PIB fiind prevăzută pentru anul 2024.  

 În timp ce o parte din acest deficit se explică prin problemele legate de pandemie, 
deficitul bugetar al României are o natură structurală.  

 Deși ANAF și-a îmbunătățit constant activitatea de colectare, pentru corectarea 
deficitului structural este esențială eficientizarea rapidă a activității de colectare și 
îmbunătățirea relației cu contribuabilii. Pe de altă parte, atingerea țintei de deficit 
depinde și de eficientizarea cheltuielilor publice. 

 Potrivit rapoartelor de țară, 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 consecință asupra creșterii ponderii 
veniturilor fiscale în PIB. 

 Reforma ANAF prin digitalizare: 

o Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor 
digitale: 

 realizarea interacțiunii cu contribuabilii în mod prioritar digital, prin 
intermediul SPV și prin utilizarea formularelor pre-completate, acolo 
unde este posibil; 

 îmbunătățirea comunicării cu contribuabilii prin crearea unui 
mecanism permanent de evaluare a satisfacției contribuabililor în 
privința serviciilor ANAF, sondaje și consultarea permanentă a 
acestora 

o Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv 
prin implementarea managementului integrat al riscurilor: 

 reorientarea filosofiei de administrare a contribuabililor pe bază de 
risc fiscal și implementarea managementului de risc integrat al 
contribuabililor; 

 identificarea și reducerea neconformării fiscale și a decalajelor fiscale 
prin utilizarea inteligentă a datelor / informațiilor și valorificarea 
masivă a acestora; 

Problemele identificate 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 
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 asigurarea interoperabilității sistemelor IT din MF/ANAF cu sistemele 
corespunzătoare ale Comisiei Europene și cu cele ale administrațiilor 
fiscale din statele membre UE. 

o Asigurarea capacității de răspuns pentru provocările informaționale actuale 
și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a 
MF/ANAF: 

 implementarea hub-ului financiar; 

 interoperabilitatea sistemelor informatice atât la nivelul MF/ANAF, 
precum și cu cele ale altor instituții; 

 managementul securității cibernetice și rezilienței datelor, inclusiv 
efectuarea schimbului de date în timp real în condiții de securitate și 
cu date corecte/ actualizate. 

 Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice: 

o dezvoltarea sistemelor informatice ale autorității vamale în conformitate cu 
cerințele Codului vamal al Uniunii; 

o orientarea activității de vămuire către mediul electronic și reducerea 
barierelor birocratice; 

o simplificarea formalităților vamale. 

 Îmbunătățirea securității sistemului financiar național prin prevenirea și combaterea  
eficientă a spălării banilor și a finanțării terorismului: 

o creșterea eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării 
banilor și finanțării terorismului în ceea ce privește combaterea celor două 
fenomene care afectează siguranța sistemului financiar și securitatea 
cetățenilor. 

 Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară, inclusiv prin intermediul unui 
nou instrument IT în vederea eficientizării și prioritizării cheltuielilor publice: 

o creșterea transparenței și eficienței procesului bugetar prin implementarea 
de noi servicii IT; 

o valorificarea masivă de date și informații care să reflecte cât mai bine 
cheltuielile bugetare, la nivel de politici și programe. 

 Consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile prin 
utilizarea de instrumente complexe de modelare economică: 

o dezvoltarea capacității MF de a implementa și estima impactul reformelor 
structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu și lung prin 
îmbunătățirea semnificativă a proiecțiilor realizate și analiza sustenabilității 
sistemului de pensii. 

 Revizuirea cadrului fiscal în domeniul impozitului pe venit și impozitelor pe 
proprietate: 

o eliminarea distorsiunilor și lacunelor din sistemul fiscal care permit 
contribuabililor să minimizeze taxele fiscale (subminând corectitudinea 
sistemului)  în materia impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale; 

o simplificarea regulilor fiscale pentru a facilita conformarea și administrarea. 

 Crearea Băncii Naționale de Dezvoltare: 

o facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri, și a beneficiarilor eligibili 
identificați în evaluarea ex-ante a disfuncționalităților pieței financiare; 

o îmbunătățirea absorbției fondurilor europene și a pârghiilor aferente, precum 
și funcționarea ca administrator de Fond al Fondurilor, respectiv partener de 
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implementare al Comisiei Europene pentru instrumentele financiare 
finanțate din fondurile europene structurale și de investiții, dar și a 
programului InvestEU, în perioada de programare bugetară 2021-2027. 

 Înființarea Fondului de capital de risc pentru reziliență economică: 

o înființarea și operaționalizarea Fondului de capital de risc pentru reziliență 
economică - CDI (Cercetare-Dezvoltare-Inovare), prin care se vor finanța 
participări directe la capitalul întreprinderilor inovatoare (inclusiv start-up si 
scale-up) în scopul creșterii numărului de întreprinderi inovatoare 
capitalizate și bancabile care implementează proiecte viabile, creșterii 
inițiativelor antreprenoriale pentru utilizarea de tehnologii avansate si 
internaționalizării întreprinderilor din România. 

 Suplimentarea bugetului și orientarea schemelor de ajutor de stat spre investiții 
semnificative, în special în zona de inovare și noi tehnologii aplicate în zona de 
producție: 

o Suplimentarea bugetului și orientarea schemelor de ajutor de stat 
administrate de MF în scopul creșterii competitivității întreprinderilor care 
activează în special în zona de inovare și noi tehnologii aplicate în zona de 
producție, având ca efect atragerea de capital românesc și străin cu efect 
multiplicator în economie și generarea de contribuții suplimentare la bugetul 
de stat. 

 

 

 Contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin finanțarea unor servicii electronice 
și aplicații guvernamentale 

 Respectă principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

Total (mil. Euro) 

856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicații orizontale  

Buget inițial de negociere  


