
A. FINANȚE PUBLICE ȘI BUGET 
 

Guvernul coaliției susține nou model de dezvoltare sustenabilă, axat pe investiții, stimularea și 

dezvoltarea capitalului, creșterea competitivității companiilor românești și transformarea digitală 

a economiei și administrației, eficientizarea cheltuielilor statului și combaterea sărăciei.  

 

Viziune pe termen mediu  
 

În următorii patru ani vor continua acțiunile în vederea reducerii decalajelor față de economiile 

statelor din Europa de Vest, prin stimularea capitalului românesc, investiții strategice în 

infrastructură, educație, sănătate, inovare și digitalizare. In contextul de redresarea a activitatii post 

Covid 19, vor continua măsurile de stimulare a cererii, de sprijinire a reluării activităților 

economice afectate de pandemie și a angajărilor, precum și de protejare a veniturilor românilor. 

Va fi susținută oferta prin instrumente financiare si granturi pentru sectoarele cele mai grav 

afectate, precum și prin scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și garanții pentru credite, 

urmărindu-se inclusiv reintegrarea pe piața muncii a angajaților din sectoarele afectate de 

pandemia de Covid-19.  

Noua paradigmă economică a României va asigura sustenabilitatea finanțelor publice pe termen 

mediu și lung. În acest sens va avea loc și o reformă a marilor sisteme de servicii publice și 

corespunzător de cheltuieli publice. Prin creșterea transparenței și predictibilității în domeniul 

fiscal, va fi consolidată încrederea mediului de afaceri, precum și a consumatorilor. Creșterea 

economică sustenabilă și echilibrată va permite creșterea standardului de viață al cetățenilor.  

Obiectivul de mandat al acestui gvern este operationalizarea Bancii Nationale de Dezvoltare. Pe 

termen scurt vom infiinta Fondul Roman de Investii, urmand ca cele doua institutii sa fie ulterior 

integrate. 

Vor fi o prioritate digitalizarea și simplificarea  interacțiunii dintre instituțiile subordonate 

Ministerului Finanțelor Publice și contribuabili prin continuarea și extinderea proiectelor de 

debirocratizare la toate nivelurile.  

România se află în fața unei oportunități istorice. În perioada 2021-2027, Cadrul Financiar 

Multianual al UE și programul Next Generation EU vor aduce țării noastre aproape 80 de miliarde 

de Euro, care vor fi utilizate pentru investiții în infrastructură, educație, sănătate, agricultură, 

mediu sau energie, precum și pentru modernizarea marilor sisteme publice. Aceste fonduri vor 

sprijini relansarea și transformarea economică a României. Astfel, politica bugetară se va baza și 

pe atragerea masivă de fonduri europene, sprijinind mărirea potențialului de creștere al economiei 

și urmărindu-se revenirea graduală a deficitului bugetar sub 3 procente la orizontul anului 2024.    

 

 

 

 



 

I. Reformă bugetară-economică  

 

Obiective generale 
Sistemul fiscal-bugetar va fi adaptat la evoluția economiei, astfel încât să faciliteze creșterea 

economică, prin: 

 

1. Consolidarea fiscală, creșterea transparenței bugetare și eficientizarea cheltuielilor publice; 

2. Mărirea flexibilității și eficienței bugetului prin perfecționarea întregului proces bugetar; 

3. Întărirea responsabilității fiscal-bugetare prin actualizarea legilor privind finanțele publice 

și responsabilitatea fiscal-bugetară; 

4. Ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar pe termen mediu, contribuind, în acest 

fel, la scăderea inflației, a ratelor dobânzilor, a deficitului comercial și de cont curent al 

balanței de plăți, precum și la stabilitatea cursului valutar al leului; 

5. Introducerea bugetării participative, bugetării multianuale pentru investițiile publice în 

infrastructură și a bugetării ecologice pentru orientarea cheltuielilor publice ale României 

către obiectivele de schimbări climatice și mediu în conformitate cu Reglementările 

adoptate la nivel european. 

România beneficiază și în anul 2021 de „clauza generală derogatorie” de la prevederile Pactului 

de Stabilitate și Creștere (PSC), ceea ce presupune că impactul bugetar aferent măsurilor adoptate 

pentru combaterea pandemiei Covid-19 și a efectelor sale negative (sociale și economice) nu va fi 

luat în considerare la evaluările Comisiei privind atingerea țintei de deficit în cadrul procedurii de 

deficit excesiv.  

 

Obiective specifice 

i) creșterea eficienței finanțelor publice și îmbunătățirea perspectivelor de atingere a 

obiectivelor bugetare pe termen mediu prin: 

● Evaluarea cadrului legislativ și instituțional actual al transferurilor financiare dintre bugetul 

de stat și bugetele locale: sistemul de echilibrare, sume defalcate cu destinație specifică, 

subvenții din bugetele unor instituții din administrația publică centrală;  

● Crearea infrastructurii de date statistice pentru analiza impactului transferurilor financiare 

asupra bugetelor locale și serviciilor publice locale; 

● Reformarea sistemului transferurilor financiare dintre bugetul de stat și bugetele locale, 

inclusiv analize de impact și propuneri de modificări legislative. 

 

 

ii) modernizarea bugetului prin: 

● Simplificarea arhitecturii bugetului, care va fi bazat pe indicatori de performanță prin 

introducerea unui sistem clar de evaluare a politicilor publice care să ofere în timp un raport 

calitate/preț care să conducă la optimizarea eficienței și eficacității politicilor propuse; 

● Maximizarea coerenței între politicile de bază ale guvernului și sistemele de planificare 

bugetară. Se va pune accentul pe bugetarea performanței care să ofere un cadru bugetar 

adecvat pentru dezvoltarea planurilor strategice sectoriale; 

●   Un sistem de planificare și programare care să ofere o perspectivă strategică 

cuprinzătoare, națională, pe termen lung. Un set mai clar de obiective și priorități ale 

politicii sectoriale și un mod de stabilire a nevoilor bugetare corespunzătoare care să ducă 



la alocarea resurselor disponibile catre domeniile cheie, care sa faca distinctie între 

cheltuielile discreționare și nediscreționare și între investițiile și cheltuielile curente pe 

termen mediu, susținut de indicatori de rezultat sau de indicatori fiabili. 

 

iii) întărirea guvernanței corporative la companiile de stat în vederea  îmbunătățirii performanței 

acestora prin:  

● Îmbunătățirea performanței companiilor de stat prin aplicarea prevederilor Legii 111/2016 

privind guvernanța corporativă, listarea pe piața de capital a unui pachet de acțiuni la 

companiile unde statul este acționar (Hidroelectrica, Aeroporturi București etc.).  

● Dezvoltarea ghidului privind aplicarea legislației guvernanței corporative a întreprinderilor 

de stat, prin preluarea celor mai bune practici la nivel european, în vederea aderării 

României la Ghidul OECD privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat. 

iv) creșterea competitivității agenților economici prin îmbunătățirea cadrului în care aceștia 

operează, prin reforme structurale ample și susținute, care să stimuleze competitivitatea economiei 

românești și să accelereze convergența reală a României cu economiile dezvoltate din Uniunea 

Europeană. 

  

II. Datorie publică  

 

Obiective generale  
Reformarea sistemului fiscal-bugetar este o etapă esențială, pentru a atinge un cadru favorabil 

creșterii economice și consolidării fiscale. Pe termen mediu însă, Guvernul României depune 

eforturi substanțiale pentru evitarea de downgrading a ratingului de țară. Implicațiile imediate ar 

fi descurajarea investițiilor și creșterea costului finanțării suverane. De asemenea, Guvernul 

României va fi nevoit să susțină eforturile financiare necesare modernizării infrastructurii în 

următorii ani. În acest sens este asumată o creștere a datoriei publice, însă vor fi luate măsurile 

necesare pentru a evita spirala îndatorării. 

 

Obiective specifice 
i) în ceea ce privește menținerea ratingului de țară: 

 

Măsurile avute în vedere de MFP sunt: i) introducerea operațiunilor de buy-back/exchanges cu 

titluri de stat, ii) introducerea operațiunilor cu instrumente financiare derivate, iii) apelarea la 

finanțări de tipul plasamentelor private – funcție de oportunități, iv) dezvoltarea pieței titlurilor de 

stat pentru populație – automatizare proces subscriere și rambursare dobânzi/principal și analiza 

posibilității efectuării subscrierilor online. 

 

ii) pe termen mediu, datoria publică să nu depășească pragul de 60% din PIB (indicator de 

convergență nominală pentru trecerea la euro). 

Pentru a nu depăși acest prag se impune utilizarea PPP ca mecanism alternativ de finanțare, dat 

fiind raportul optim cost – beneficiu ce rezultă într-o valoare sporită raportată la investiția 

întreprinsă prin utilizarea abilităţilor sectorului privat de a furniza infrastructură necesară la un preţ 

rezonabil şi, pe măsură ce sectorul public plăteşte pentru aceste servicii pe perioada de viaţă a 

proiectului, evitarea investiţiei iniţiale majore şi efectuarea plăţilor pentru serviciile furnizate de 

sectorul privat doar atunci când şi dacă serviciul este furnizat la standardele impuse. 

 



Măsuri care să asigure un cadru prielnic implementării de proiecte în regim de PPP: 

● Aprobarea la nivelul Guvernului a unei strategii la nivel național pentru implementarea de 

proiecte prioritare în regim PPP; 

●   Clarificarea cadrului instituțional, cu preluarea de către MFP a competenței de 

reglementarea domeniului PPP; 

●   Amendarea cadrului legal aplicabil pentru clarificarea/remedierea unor aspecte care la 

acest moment sunt necorelate cu buna practică internațională și care nu asigură premisele 

unei bune pregătiri a proiectelor de PPP; 

●   Configurarea unui proces de control al calității asupra ciclului de viață al proiectului, care 

să fie operaționalizat la nivelul MFP și la ministerele de linie (domeniile transporturi, 

sănătate, justiție și educație, etc.) pentru a spori capacitatea de a pregăti, atribui și gestiona 

cu succes proiecte PPP, acest proces urmând să fie proiectat special pentru a funcționa în 

contextul pieței din România; 

●   Aderarea României la Principiile pentru guvernanță publică a parteneriatelor public-

private ale Organizației pentru cooperare și dezvoltare economică (OECD) și 

operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare a României până în anul 2022. 

 

  

III.Finanțe publice și fiscalitate 
 

Obiective generale 
România are una dintre cele mai reduse ponderi ale veniturilor fiscale în PIB din Uniunea 

Europeană. Cu toate acestea, coalitia nu va majora sau introduce noi impozite și taxe. În etapa 

actuală, principalul efort va fi făcut pentru îmbunătățirea colectării veniturilor, prin: i) eliminarea 

distorsiunilor și lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale, asigurându-se corectitudinea și 

echitatea în sistem; ii) simplificarea regulilor și debirocratizare, pentru a facilita conformarea 

voluntară și administrarea fiscală, iii) implementarea unui sistem fiscal mai corect, mai eficient, 

mai simplu și mai transparent, ce va sprijini activitățile economice. Se vor avea în vedere: 

 

● Corectarea într-un ritm adecvat a dezechilibrelor economice interne și externe la nivele 

sustenabile, în conformitate cu prevederile guvernanței europene pentru asigurarea 

rezilienței economiei la eventuale noi șocuri; 

●   Menținerea caracterului contraciclic al politicii fiscale și de venituri, reducerea riscurilor 

fiscale și ancorarea de durată a așteptărilor inflaționiste la niveluri apropiate cu cele din 

zona euro; 

●   Implementarea sistemului de transmitere electronică a datelor financiar-contabile pentru 

verificarea operativă și cu costuri reduse a conformării voluntare. Întărirea analizei de risc 

a contribuabililor pentru inspecția fiscală; 

●   Creșterea colectării veniturilor din accize, TVA și taxe vamale prin monitorizarea 

importurilor mărfurilor cu risc fiscal ridicat și modernizarea punctelor de trecere a 

frontierei în scopul diminuării evaziunii cu mărfurile de contrabandă. Eficientizarea 

controlului antifraudă în domeniul comerțului electronic; 

●   Implementarea accelerată a bugetării pe programe pe bază de indicatori de rezultat la toate 

nivelurile administrației publice centrale și locale care să permită transparența deplină a 

cheltuielilor publice, îmbunătățirea clarității și coerenței procesului de bugetare, 

prioritizarea politicilor sectoriale și adecvarea resurselor mobilizate la nivelul calității 



serviciilor publice oferite, creșterea responsabilității și a eficienței utilizării fondurilor 

publice prin asigurarea unei competiții reale între proiectele propuse a fi finanțate și 

susținerea performanței. 

●   Consolidarea schemelor de ajutor de stat și a stimulentelor pentru domeniile prioritare, 

afectate negativ de migrația forței de muncă cu o calificare superioară, prin susținerea 

parcurilor tehnologice și industriale; stimularea înființării de parteneriate cercetare-

învățământ și mediul de afaceri. Dezvoltarea de politici și mecanisme de finanțare pentru 

implementarea parteneriatelor public-privat cu partajarea adecvată a costurilor, riscului și 

recompenselor între guvern și sectorul privat în sectoarele cu o dinamică ridicată a creșterii 

economice, dar deficitare în competențe disponibile pe piața forței de muncă; 

●   Sprijinirea financiară a activităților generatoare de externalizări pozitive (cercetarea - 

dezvoltarea, eficiența energetică) și taxarea activităților care conduc la externalităţi 

negative (activitățile poluante);  

●   Stimularea disciplinei financiare și reducerea vulnerabilităților sectorului real al 

economiei și implicit a sistemului financiar prin încurajarea îndeplinirii nivelului minim de 

capitalizare de către companii. 

●   Maximizarea randamentelor economice în companiile cu capital de stat prin asigurarea 

unui management profesionist independent de ministerele coordonatoare, separarea între 

funcțiile de reglementare și cele operaționale. Asigurarea neutralității competitive între 

companiile de stat și sectorul privat, deschiderea concurenței în sectoarele dominate de 

companii de stat. Implementarea generalizată a contractelor de performanță în instituțiile 

publice și companiile de stat; 

●   Consolidarea statutului de piață emergentă a Bursei de Valori București şi dezvoltarea 

acesteia prin sprijinirea activă a listării de noi companii (pachete minoritare-majoritare la 

companii de stat), stimularea pieței obligațiunilor inclusiv prin facilități fiscale, pentru 

creșterea transparenței, accesului la finanțare și performanțelor guvernanței corporative, 

simultan cu deschiderea unor noi oportunități de investiții și economisire pentru populație; 

●   Menținerea capitalizării adecvate a băncilor de stat concomitent cu listarea lor la Bursa 

de Valori București, pentru îmbunătățirea transparenței şi guvernanței corporative a 

băncilor de stat; 

●   Susținerea revenirii creditării în special către sectorul companiilor nefinanciare prin 

continuarea programelor de garanții guvernamentale în sectoarele economice prioritare. 

● Reorganizarea trezoreriei: partea de operatiuni sa se transfere catre mediul privat, partea 

de datorie publica si de statistici sa devina departament al MFP. 

● Elaborarea unui studiu de impact în 2021 privind posibile facilități fiscale în vederea 

reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contributiilor si impozitelor pe 

echivalentul salariului minim, si începând cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector 

al economiei cel mai bine plasat în urma studiului de impact. Decizia privind prelungirea 

și/sau generalizarea măsurii se va lua în funcție de rezultatele înregistrate în urma pilotarii 

la doi ani de la intrarea în vigoare în condițiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creștere 

economică peste potențial. 

● Reducerea TVA pentru deseurile colectate selectiv. 

 

Pe termen mediu și lung guvernul are în vedere transformarea ANAF într-o instituție inovativă și 

capabilă să răspundă provocărilor mediului extern, care să ofere servicii noi și adaptate diferitelor 

categorii de contribuabili. 



  

Obiective specifice 
Reforma ANAF și schimbarea paradigmei relației stat-contribuabili vor fi obiectivul principal. Va 

fi accelerată digitalizarea ANAF și va fi finalizată procedura de conectare a aparatelor de marcat 

cu jurnal electronic la sistemul informatic național de monitorizare al ANAF și implementarea 

sistemului de facturare electronică care permite transmiterea în timp real a facturilor emise către 

ANAF. 

Astfel va crește baza de colectare și va fi prevenită evaziunea fiscală.  

Vor fi implementate o serie de proiecte de digitalizare care se vor finanța din fonduri 

nerambursabile: 

i) modernizarea soluției de arhivare electronică a MFP, ii) obținerea de servicii electronice extinse 

prin portalul ANAF, iii) proiect pentru asigurarea serviciilor fiscale eficiente pentru administrație 

și cetățeni, iv) modernizarea soluției de arhivare electronică a MFP (toate prin contracte de 

finanțare POCA, proiecte aflate în derulare), v) proiectul Big Data, ce vizează dezvoltarea unei 

Platforme de Big Data destinate integrării și valorificării operaționale și analitice a volumelor de 

date de interes pentru MFP/ANAF, cu orizont de implementare de minim 36 de luni. 

De asemenea, vor fi implementate o serie de proiecte de digitalizare cu finanțare de la bugetul de 

stat: 

i) asigurarea funcționării și disponibilității sistemului informatic, ii) creșterea performanței 

specialiștilor IT, iii) retehnologizarea și extinderea platformelor hardware și software pentru 

interfața cu cetățenii (pregătire documentație achiziție și estimări bugetare), iv) asigurarea 

funcționării, continuității și disponibilității sistemului integrat vamal, ce înseamnă 

operaționalizarea conceptului de vamă electronică până la sfârșitul anului 2023, v) verificarea 

TVA cu ajutorul informatizării documentelor interne utilizate de către inspecția fiscală. 
  

Proiectele au ca scop atingerea următoarelor obiective: 
(i) crearea unei relații de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestate, prin: 

● dezvoltarea și extinderea de servicii simple și accesibile pentru contribuabili; 

● simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare 

la declararea obligațiilor fiscale prin: 

● reducerea și simplificarea numărului de formulare și declarații; 

● introducerea formularelor precompletate; 

● depunerea electronică a tuturor formularelor și declarațiilor; 

● evaluarea permanentă a calității serviciilor fiscale din perspectiva contribuabililor; 

● acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg 

din  constatări ale organelor de control din cadrul ANAF. 

 Sprijinirea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale prin: 

● acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori; 

● mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe prin elaborarea „listei albe” 

ce cuprinde contribuabili care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale 

de plată; 

● transformarea executării silite în proces investigativ; 

● consolidarea activității de asistență reciprocă la recuperare în materia creanțelor 

fiscale; 

● extinderea mecanismului de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior, cu o 

durata maxima de 30 zile la plata, ce vizează reducerea semnificativă a perioadei 



de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune la rambursare, 

scopul fiind de introducere rapidă a sumelor în circuitul economic. 

● asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al 

contribuabililor, și anume, aplicarea graduală a unor măsuri specifice de către organele 

fiscale: 

● notificarea contribuabililor cu privire la posibilele neregularități care ar putea 

conduce la stabilirea de diferențe de impozite și taxe; 

● medierea; 

● controlul inopinat; 

● inspecția fiscală partială; 

● inspecția fiscală generală. 

 ii) transformarea ANAF într-o instituție performantă și inteligentă cu soluții digitale integrate, 

care utilizează la maxim datele și informațiile disponibile, prin: 

● accelerarea procesului de digitalizare al ANAF, efectuarea de investiții în tehnologie și în 

dezvoltarea aplicațiilor utilizate; 

● utilizarea eficientă a datelor și informațiilor și dezvoltarea de noi aplicații care să proceseze 

informația în timp real, inclusiv utilizarea analizelor de date și dezvoltarea de platforme 

adaptate, de tip Big Data, pentru eficientizarea activităților de management de risc 

automatizat, verificări și acțiuni automate; 

● introducerea de soluții tehnologice având drept scop creșterea valorii adăugate a muncii 

angajaților, mai ales în zona de analiză, sinteză și raportare; informatizarea activităților de 

back office. 

 

Accelerarea informatizării ANAF, pentru a crește gradul de colectare, va fi realizată prin: 

● extinderea facilităților pentru plata impozitelor și a taxelor prin platforma Ghișeul.ro; 

●   asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor și dezvoltarea Call-

center-ului prin introducerea unui număr unic de telefon la nivel național; 

●   implementarea mecanismului electronic de instituire și ridicare a popririlor; 

●   implementarea facturii electronice; 

●   interconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale; 

●   implementarea proiectului SAF-T - o structură standardizată a informațiilor relevante 

pentru controalele fiscale; 

●   implementarea proiectului TRAFIC Control, pentru monitorizarea în timp real a 

transporturilor privind achizițiile și livrările intracomunitare de bunuri, precum și a celor 

aflate în tranzit; 

●   implementarea proiectului OSS (One Stop Shop), în scopul facilitării comerțului 

transfrontalier și combaterii fraudei TVA; 

●   extinderea funcționalității și a accesului mult mai facil la Spațiul Privat Virtual, ce are ca 

obiectiv optimizarea și simplificarea serviciilor aferente obligațiilor fiscale și nefiscale și 

plății taxelor; 

●   modernizarea site-ului/portalului ANAF; 

●   implementarea proiectului SFERA ce vizează migrarea pe baza centrală a bazelor de date 

locale și interconectarea acestei baze unice cu sistemele informatice ale instituțiilor statului 

care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor/taxelor și 

contribuțiilor la bugetul general consolidat; 



●   implementarea procedurilor de vămuire simplificată prin introducerea conceptului de 

vamă electronică; 

●   dotarea punctelor vamale de la granița UE cu echipamente de control non-distructiv; 

●   dezvoltarea proiectelor pentru stimularea conformării voluntare pentru marii contribuabili 

și persoanele fizice; 

●   dezvoltarea proiectului privind infrastructura vamală ce vizează reabilitarea și 

modernizarea punctelor vamale de la granița externă a Uniunii Europene; 

●   extinderea implementării procedurilor vamale simplificate în vederea alinierii la media 

europeană de utilizare într-un procent de 65%; 

●   accelerarea gradului de absorbție a fondurilor europene. 

 

iii) prevenirea și combaterea fraudei fiscale, ANAF devenind o instituție ce vine în sprijinul 

conformării contribuabililor și al menținerii unui mediu economic echitabil, prin: 

● dezvoltarea de proiecte pilot de conformare voluntară pe sectoarele și categoriile de risc 

fiscal; 

●   implementarea desk-audit prin dezvoltarea activității de verificare documentară realizată 

de către structurile cu atribuții de control fiscal. Scopul introducerii acestui mecanism 

vizează susținerea acțiunilor de prevenire și identificare timpurie a riscului de 

neconformare; 

●   combaterea eficientă a comportamentelor neconforme și a fraudei fiscale prin demararea 

acțiunilor complexe, țintite, la contribuabilii cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni îl 

reprezintă asigurarea unui mediu fiscal echitabil pentru toți contribuabilii și 

descurajarearea concurenței neloiale; 

●   utilizarea unui nou model de estimare al decalajului fiscal privind TVA, dezvoltat pe 

sectoarele economice de activitate, de tip TOP-DOWN, pentru a asigura realizarea de 

acțiuni concentrate de prevenire și combatere a evaziunii, în aceste sectoare. 

 

 iv) eficientizarea și transparentizarea instituției, transformarea ANAF într-o instituție solidă, 

modernă și de încredere, prin: 

● dematerializarea fluxurilor de activitate curentă și tranziția spre un mediu de lucru 

predominant digital care să includă corespondența electronică, generalizarea utilizării 

semnăturii electronice și accesul de la distanță a bazelor de date; 

●   consolidarea colaborării și comunicării cu alte administrații fiscale, precum și cu 

organisme internaționale, pe ariile de interes și prioritățile comune existente la nivel 

internațional; 

●   întinerirea personalului ANAF și dezvoltarea competențelor angajaților prin participarea 

la cursuri de pregătire profesională; 

●   administrarea tuturor persoanelor fizice nerezidente la nivelul administrației fiscale 

pentru contribuabili nerezidenți; 

● redefinirea pachetelor de contribuabili, ca urmare a reevaluării criteriilor de selecție; 

● simplificarea procesului decizional în interiorul agenției în scopul debirocratizării; 

● optimizarea procesului  de alocare și utilizare a resurselor  în concordanță cu prioritățile 

strategice ale agenției; 

● consolidarea mecanismului consultativ de colaborare cu mediul de afaceri și contribuabili 

pentru transparentizare și creșterea conformării fiscale. 



● Înființarea unei baze de date în care să fie disponibile rapoartele de inspecție fiscală 

împreună cu soluțiile date în urma contestațiilor depuse precum și cu soluțiile instanțelor 

de judecată.  

● Principiul de interpretare a codului fiscal "In dubio contra fiscum" va fi pus pe locul 2 in 

Codul de Procedura Fiscala, adica, in caz ca prevederile legislației fiscale sunt neclare, 

acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului. 

 

 

V. Aderarea la zona Euro 

Obiective generale 
Obiectivul principal al României îl reprezintă creșterea convergenței reale cu economiile europene, 

prin atingerea unui PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard de 85% din media 

UE 27, la orizontul anului 2024. 

 

Obiective specifice 
Convergența reală se poate atinge în final prin adoptarea de către România a monedei Euro. Un 

prim pas îl reprezintă aderarea la ERM II ce ar reduce variabilitatea cursului de 

schimb,  contribuind la stabilitatea monetară a României. 

 

VI. Elemente de referință privind politica de concurență, în contextul elaborării 

programului de guvernare 
Prioritatea Guvernului României este de a asigura o creștere economică sustenabilă, iar concurența 

liberă și corectă este un ingredient important în atingerea unui astfel de obiectiv. Protejarea și 

stimularea concurenței este un obiectiv strategic la nivel național, dat fiind rolul acesteia în 

creșterea productivității (cu impact direct asupra bunăstării consumatorilor, dar și asupra 

competitivității țării noastre) și, în contextul noilor evoluții economice generate de pandemie, rolul 

în consolidarea rezilienței piețelor și în susținerea unui proces de revenire accelerat. 

Calitatea mediului de afaceri este un factor fundamental pentru buna funcționare a economiei, 

pentru atragerea/stimularea investițiilor și, implicit, pentru generarea unui nivel ridicat al 

competitivității economiei naționale. 

 

Obiective specifice 

1. Ajutoare de stat pentru redresarea economică 
Pentru a sprijini economia, în contextul pandemiei, Comisia Europeană a adoptat Cadrul temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-

19 (Cadrul temporar). Acesta permite statelor să se asigure că întreprinderile de toate tipurile 

dispun în continuare de lichidități suficiente și să mențină continuitatea activității economice atât 

în timpul pandemiei, cât și după încheierea acesteia. 

Până în prezent, 8 măsuri de sprijin au fost notificate de România, cu asistența Consiliului 

Concurenței, în baza Cadrului temporar și autorizate de forul european. Totodată, la nivel național, 

s-a implementat, sub forma unei scheme de minimis, programul IMM Leasing de echipamente și 

utilaje. 

Având în vedere accesul dificil la piața financiară pentru IMM-urile românești în special și pentru 

cele europene în general datorită contracției economice care oferă proiecții economice pesimiste, 

pragul maxim de ajutor de stat (de minimis) instituit în prezent la 800.000 de Euro fie va fi 



menținut, sau va fi aplicată o majorare a pragului stabilit înainte de criza economică de la 200.000 

la 500.000 de Euro. 

Acestor măsuri li se adaugă acțiunile din sfera agriculturii: schemele de ajutor de stat pentru 

susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și aviar, respectiv a celor din sectorul bovin, în 

contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19. 

Bugetul total al măsurilor de mai sus este de aproximativ 32,4 miliarde de Lei (6,7 miliarde de 

Euro), sumă ce reprezintă aproximativ 3,1% din PIB-ul României din 2020. 

Resursele financiare mobilizate prin intermediul măsurilor de sprijin (din bugetul național și din 

fonduri europene) au scopul de a concentra intervenția statului în economie în direcția atenuării 

efectelor negative generate de pandemia Covid-19, atât la nivel de ansamblu (prin măsuri 

orizontale, pentru care sunt eligibili actori din diferite domenii economice, pe criterii privind 

evoluția indicatorilor financiari), cât și țintit, la nivelul unor domenii/actori economici în cazul 

cărora activitate a fost puternic perturbată de măsurile de limitare a răspândirii virusului. 

Măsurile urmăresc, în linie cu strategia Uniunii Europene, evitarea transformării crizei de 

lichiditate a întreprinderilor, cauzată de noile evoluții economice, într-una de solvabilitate, prin 

identificarea și sprijinirea actorilor și domeniilor vulnerabile. O atenție deosebită, atât la nivel 

național, cât și la nivel comunitar, este acordată întreprinderilor mici și mijlocii, afectate în mod 

deosebit de lipsa de lichidități cauzată de pandemie, care amplifică dificultățile anterioare privind 

accesul la finanțare, în comparație cu întreprinderile mai mari. 

 

2. Demersuri viitoare în domeniul ajutoarelor de stat: Cadrul Temporar prelungit și extins 
Una din prioritățile în domeniul ajutoarelor de stat vizează continuarea elaborării și implementării 

măsurilor cuprinse în Planul Național de Investiții și Relansare Economică (ex., IMM Factoring, 

măsuri privind șomajul și legislația muncii, schema de ajutor de stat pentru întreprinderile din 

domeniile de comerț și servicii afectate de Covid-19, sprijinirea sectoarelor afectate – Horeca, 

organizare de evenimente, turism, aeroporturi regionale etc.). 

Demersurile de relansare a economiei naționale sunt susținute de măsurile comunitare referitoare 

la flexibilizarea schemelor de ajutor de stat și a cadrului fiscal european și de mobilizare a 

bugetului Uniunii Europene pentru atingerea obiectivelor pe termen lung, repararea prejudiciilor 

pandemiei, relansarea economică și creșterea rezilienței. 

În contextul evoluției pandemiei Covid-19, Comisia Europeană a decis să prelungească și să 

extindă domeniul de aplicare al Cadrului Temporar. Toate secțiunile Cadrului Temporar au fost 

prelungite, în cadrul ultimei runde de modificări, cu șase luni, respectiv până la 30 iunie 2021. 

În continuarea măsurilor de sprijin notificate de România în baza Cadrului Temporar și autorizate 

de forul european, menționate anterior, în prezent, se află în lucru și alte scheme de ajutor de stat 

destinate susținerii economiei în contextul pandemiei. Sustinem masurile deja in implementare si 

care au aparut in spatiul public si vom evalua oportunitatea oricarei scheme noi. 

 

3. Intensificarea concurenței în sectoare cheie ale economiei naționale (demersuri publice 

aliniate principiilor de concurență, eliminarea unor blocaje/ineficiențe aflate în calea 

manifestării concurenței), pregătirea pentru tranziția digitală 
Demersuri subscrise unui astfel de obiectiv: 

● Crearea cadrului legislativ național pentru aplicarea și respectarea Regulamentului (UE) 

2019/1150 al Parlamentului și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității 

și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, care 

reglementează relațiile dintre platformele online  și întreprinderile care le utilizează. 



● Susținerea demersurilor de liberalizare: o preocupare importantă este ca procesul de 

liberalizare a pieței gazelor pentru consumatorii casnici, aflat în curs, să fie unul eficient, 

care să asigure condițiile necesare pentru modificarea contractelor de furnizare a gazelor 

naturale, astfel încât consumatorii să obțină cel mai bun preț și cele mai bune servicii 

asociate. De asemenea,  pe baza experienței dobândite la acest nivel, se are în vedere un 

proces de liberalizare de succes și pe piața energiei electrice (de la 1 ianuarie 2021). 

● Asigurarea unui cadru legislativ favorabil concurenței la nivelul industriilor noi/în 

dezvoltare, considerate a avea un potențial deosebit pentru dezvoltarea economică în 

ansamblu și pentru care modul în care se manifestă concurența este critic pentru parcursul 

viitor, cum este cazul celor din sfera economiei digitale (ex. economia colaborativă). 

● Facilitarea accesului consumatorilor la informații: creșterea transparenței la nivelul 

consumatorilor cu privire la ofertele pentru diferite bunuri/servicii și, implicit, stimularea 

concurenței. Susținem, în acest sens, demersurile autorității de concurență, care a dezvoltat 

monitoare de prețuri la nivelul piețelor de comercializare cu amănuntul pentru produse 

alimentare și carburanți, principalele bunuri din coșul de consum. 

● Analiza cadrului de funcționare la nivelul companiilor municipale, în vederea asigurării 

conformității mecanismelor specifice cu principiile de concurență și reglementările din 

domeniu. 

 

4. Asigurarea concurenței corecte 
Există o preocupare deosebită, la nivelul statelor și al instituțiilor internaționale referitoare la 

efectele generate de abuzurile venite din partea unor companii care, deși nu sunt dominante, dețin 

o putere superioară de negociere față de partenerii lor comerciali. 

În acest context, au apărut, la nivelul legislației comunitare, reglementări în sensul sancționării 

acestor practici, în anumite sectoare specifice, iar la nivelul unor state membre s-a considerat 

oportună extinderea reglementărilor specifice la nivelul tuturor sectoarelor. Aceste reglementări 

sunt orientate spre combaterea unor practici care deviază considerabil de la buna conduită 

comercială, care contravin bunei credințe și corectitudinii și care sunt impuse unilateral de un 

partener comercial altuia. 

La nivelul țării noastre, sunt în derulare, în prezent, două acțiuni importante la acest nivel: 

● Transpunerea în legislația națională a directivei privind practicile comerciale neloiale ale 

companiilor în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Implementarea 

eficientă a noii legislații va consolida puterea de negociere a fermierilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii în lanțul de aprovizionare cu alimente, fiind urmărită interzicerea anumitor 

practici comerciale considerate neloiale, precum plățile întârziate pentru produsele 

alimentare perisabile, anulările comenzilor în ultimul moment, modificarea unilaterală a 

contractelor, refuzul de a încheia un contract scris, returnarea produselor nevândute sau 

obligarea plății pentru strategia de marketing a partenerului comercial. 

● Modificarea și completarea prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței 

neloiale, proces care se va reflecta într-un cadru legislativ mai bine adaptat obiectivelor 

urmărite, prin asigurarea unui proces transparent, capabil să descurajeze întreprinderile să 

săvârșească practici de concurență neloială. În condițiile acestui cadru legislativ extins, în 

concordanță cu practica altor state membre, vor putea fi sancționate practici ce țin de 

exploatarea poziției superioare de negociere. 



 

 

 

 


