
 

 
Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență   
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B/ Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Victoria Office, Sector 1, București 
info.pnrr@mfe.gov.ro  
http://mfe.gov.ro/ 
https://www.facebook.com/PNRROficial  

 

P
ag

e1
 

 

COMPONENTA C8. REFORMA FISCALĂ ȘI REFORMA    

SISTEMULUI DE PENSII 
 

Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 
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Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trim An 

191 R1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

Jalon Intrarea în vigoare a 

cadrului legal pentru 

înrolarea 

contribuabililor 

persoane juridice în 

SPV (Spațiu Privat 

Virtual) 

Dispoziție legală 

care indică intrarea 

în vigoare a 

înrolării obligatorii 

a contribuabililor 

persoane juridice 

în SPV  

   Q1 2022 Intrarea în vigoare a cadrului legislativ care prevede 

obligativitatea înrolării în spațiul privat virtual (SPV) a 

tuturor contribuabililor persoane juridice. 

Acest act modifică Codul de procedură fiscală și 

introduce obligația persoanelor juridice de a se 

înregistra în SPV. 

192 R1. Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Țintă Contribuabili 

persoane juridice 

 Număr 509 679 1 009 679 Q4 2022 Cel puțin alți 500 000 de contribuabili persoane 

juridice s-au înrolat în SPV comparativ cu 509 679 la 

începutul lunii aprilie 2021. Cu acești noi 500 000 de 
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Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

înrolați suplimentar 

în SPV  

 

contribuabili suplimentari, SPV acoperă 90 % din 

numărul total de contribuabili mari (conform noii 

definiții care va fi disponibilă imediat după aprobarea 

modificării cadrului juridic respectiv), reprezentând cel 

puțin 90 % din baza impozabilă a contribuabililor mari. 

În această etapă, din cele aproximativ 1 500 000 de 

entități juridice, aproximativ 400 000 sunt fie în 

procedură de insolvență, fie inactive. Prin urmare, 

obiectivul măsurii este ca aproape toate entitățile 

juridice înregistrate să utilizeze SPV.  

Monitorizarea numărului de noi contribuabili înrolați în 

SPV se realizează prin rapoarte specifice rezultate din 

interogarea bazelor de date de către Centrul Național 

pentru Informații Financiare. 

193 R1. Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

Jalon Intrarea în vigoare a 

cadrului juridic 

aplicabil care 

definește criteriile 

de risc pentru 

clasificarea 

contribuabililor. 

Cadrul legal se 

aprobă prin ordin al 

președintelui 

ANAF. 

Intrarea în vigoare 

a Ordinului 

președintelui 

ANAF de definire 

a criteriilor de risc 

   Q4 2022 Definirea criteriilor de risc se face în funcție de 

principalele categorii de riscuri de nerespectare a 

obligațiilor fiscale, și anume: riscurile legate de 

înregistrarea fiscală; depunerea declarațiilor; nivelul 

declarației; plata. Aceste definiții vor fi utilizate în 

sistemul de administrare a riscului fiscale pe baza 

claselor de risc fiscal, în care măsurile de administrare 

fiscală și de control fiscale vor fi adaptate în funcție de 

riscul fiscale aferent fiecărei clase de contribuabili.  

Criteriile de risc iau în considerare următoarele 

standarde internaționale: 

- OCDE ISO 31000:2018 

- COM – Ghidul adresat administrațiilor fiscale cu 

privire la managementul riscurilor de conformitate 

2010  

- Nota de orientare a FTA pentru evaluarea eficacității 

strategiilor de tratare a riscului de conformitate 

194 R1. Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

Jalon Intrarea în vigoare a 

cadrului legal 

incident domeniului 

de activitate al 

structurilor de 

control fiscal  

Dispoziție din 

lege care indică 

intrarea în vigoare 

a cadrului juridic 

care afectează 

domeniul de 

activitate al 

   Q4 2022 Noua lege va stabili/revizui atribuțiile autorităților 

fiscale (organe de inspecție fiscală, organisme de 

control antifraudă și organisme responsabile cu 

verificarea situației fiscale personale), cu scopul de a 

consolida capacitatea instituțională a structurilor de 

control fiscal, de a preveni frauda fiscală și evaziunea 

fiscală naționale și transfrontaliere prin identificarea 

timpurie și punctuală a riscurilor fiscale majore. 
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organelor de 

inspecție fiscală  

ANAF va revizui cadrul instituțional și juridic al 

activităților desfășurate de structurile de control. În 

lumina concluziilor și a rezultatelor acestei analize, se 

va finaliza revizuirea cadrului juridic al organelor de 

inspecție fiscală. 

195 R1. Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare 

Jalon Operaționalizarea/ap

robarea Planului 

comun de acțiune al 

Agenției Naționale 

de Administrare 

Fiscală și al 

Inspecției Muncii 

pentru prevenirea și 

limitarea 

fenomenului de 

evaziune a muncii la 

gri/la negru 

Adoptarea 

Planului comun 

de acțiune al 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală și al 

Inspecției Muncii 

privind acțiunile 

care trebuie 

întreprinse pentru 

prevenirea și 

limitarea 

fenomenului de 

evaziune a muncii 

la gri/la negru 

   Q1 2022 Ca urmare a protocolului de cooperare cu Inspecția 

Muncii, se va elabora un plan de acțiune comun pentru 

a include operatorii economici care prezintă un risc 

fiscal ridicat și, de asemenea, pe cei care prezintă un 

risc din perspectiva utilizării muncii 

subdeclarate/nedeclarate. 

Acest plan va fi defalcat pe tipuri de activități 

sezoniere, în cazul în care incidența riscurilor 

menționate este cunoscută a fi ridicată. 

Periodic, conducerea structurilor implicate (Direcția 

Generală Antifraudă Fiscală și Inspecția Muncii) va 

analiza rezultatele obținute, precum și posibilitățile și 

perspectivele de actualizare a planului, în funcție de 

rezultatele respective. 

196 R1. Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare 

Țintă Creșterea ponderii 

veniturilor colectate 

de administrația 

fiscală cu cel puțin 

2,5 puncte 

procentuale din PIB  

 Puncte 

procent

uale din 

PIB 

 2,5 Q4 2025 Ponderea veniturilor fiscale crește cu cel puțin 

2,5 puncte procentuale din PIB, comparativ cu nivelul 

observat în 2019  

197 R1. Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare 

Țintă Reducerea 

deficitului de 

încasare a TVA cu 5 

puncte procentuale  

 Puncte 

procent

uale 

 5 

 

Q2 2026 Deficitul de încasare a TVA este redus cu 5 puncte 

procentuale față de nivelul din 2019  

198 R2. 

Modernizarea 

sistemului 

vamal și 

 Intrarea în vigoare a 

modificărilor aduse 

cadrului de 

reglementare în 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a modificărilor 

   Q4 2025 Obiectivul reformei este de a îmbunătăți capacitatea 

administrativă și operațională a Autorității Vamale și 

de a crea condiții favorabile pentru tranziția activității 

de vămuire către un mediu complet electronic. Reforma 
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implementarea 

vămii 

electronice  

vigoare pentru a se 

îmbunătăți 

funcționarea 

Autorității Vamale 

 

aduse cadrului 

juridic în vigoare 

în vederea 

îmbunătățirii 

funcționării 

Autorității Vamale 

va operaționaliza, de asemenea, sistemul vamal 

electronic după instalarea sistemelor informatice 

relevante. În special, se vor întreprinde următoarele 

acțiuni:  

- dezvoltarea sistemelor informatice ale autorității 

vamale în conformitate cu cerințele Codului vamal 

al Uniunii;  

- reorientarea activității de vămuire către mediul 

electronic și reducerea barierelor birocratice; 

- simplificarea formalităților vamale. 

199 R3. 

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Intrarea în vigoare a 

cadrului de 

reglementare 

modificat pentru a 

asigura planificarea 

bugetară 

multianuală pentru 

proiectele 

semnificative de 

investiții publice și 

efectuarea unei 

evaluări ex-post a 

analizei cheltuielilor 

de către Consiliul 

Fiscal 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a modificărilor 

pentru asigurarea 

planificării 

bugetare 

multianuale pentru 

proiectele 

semnificative de 

investiții publice 

   Q4 2022 Noul cadru legislativ va aduce modificări: 

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul 

stabilirii de criterii şi condiţii pentru construcţia 

bugetară privind proiectele semnificative de investiţii 

multianuale, în special cheltuielile privind proiectele de 

investiţii semnificative, astfel încât să fie asigurată 

finanţarea până la finalizarea acestora. 

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 

privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 

îndeplinirea angajamentelor convenite cu organismele 

internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 

completarea anumitor acte normative, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin care se vor actualiza 

principiile care stau la baza prioritizării proiectelor de 

investiţii publice semnificative, noi şi în desfășurare, în 

ceea ce priveşte accesibilitatea şi sustenabilitatea 

financiară, precum şi justificarea economică şi socială; 

se va actualiza calendarul procesului de prioritizare a 

investiţiilor publice semnificative în vederea corelării 

cu calendarul anual și multianual al elaborării 

bugetului; se vor institui condiţii/sancţiuni pentru 

ordonatorii principali de credite care nu respectă 

calendarul şi regulile procesului de prioritizare a 

investiţiilor semnificative; 

- Hotărârii Guvernului nr. 225/2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind prioritizarea 

proiectelor de investiţii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care se vor modifica 
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criteriile de prioritizare care se aplică proiectelor de 

investiţii publice semnificative noi şi în desfășurare, 

astfel încât bugetarea să fie orientată spre finalizarea cu 

prioritate a proiectelor de investiţii majore aflate în faze 

avansate de execuţie.   

200 R3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Intrarea în vigoare a 

hotărârii de guvern 

de aprobare a 

metodologiei de 

elaborare, 

monitorizare și 

raportare a 

programelor 

bugetare 

Dispoziție într-o 

hotărâre de 

guvern care indică 

intrarea în vigoare 

a actului legislativ 

de aprobare a 

metodologiei de 

elaborare, 

monitorizare și 

raportare a 

programelor 

bugetare 

   Q2 2022 Hotărârea de Guvern: 

- va asigura elaborarea, monitorizarea și raportarea 

programelor bugetare; 

- va îmbunătăți planificarea bugetară bazată pe 

performanță și va spori orientarea către rezultate; 

- va stabili clar obiective, ţinte, rezultate ale acţiunilor, 

impactul politicilor, precum şi indicatorii care vor 

permite atât dezbateri ex-ante riguroase asupra 

politicilor publice ce urmează a fi finanţate, cât şi o 

evaluare transparentă şi argumentată a felului în care 

programele bugetate au atins obiectivele şi ţintele 

politicii publice. 

Această hotărâre de guvern va fi corelată cu revizuirea 

aplicației Buget_NG.  

201 R3.   

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Finalizarea analizei 

cheltuielilor în 

sectoarele sănătății 

și educației  

Publicarea 

analizei 

cheltuielilor în 

domeniile 

educației și 

sănătății 

   Q2 2023 Analiza cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației 

se efectuează în trei etape principale: 

1. Memorandum în Guvern de prezentare a analizei 

cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației.  

2. Crearea unor grupuri de lucru tematice cu 

reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, ai 

Ministerului Sănătății, ai Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate/ai Ministerului Educației.  

3. Colectarea de date, finalizarea analizelor și 

prezentarea rezultatelor. 

202 R3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Adoptarea unei 

strategii multianuale 

și a unui calendar 

pentru o analiză 

sistematică a 

cheltuielilor în toate 

sectoarele  

Memorandum 

aprobat de guvern 

și publicat  

   Q2 2023 Memorandumul trimis spre aprobare Guvernului va fi 

redactat de Ministerul Finanțelor și va defini 

domeniile/programele/acțiunile care vor face obiectul 

unor analize viitoare ale cheltuielilor, calendarul 

punerii în aplicare, instituțiile responsabile și 

constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare domeniu 

avut în vedere. 

203 R3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

Jalon Proiectul de lege a 

bugetului pentru 

2024 include 

Proiectul de buget 

include rezultatele 

analizelor 

   Q4 2023 Proiectul de buget 2024 va reflecta măsurile și 

propunerile rezultate din analizele cheltuielilor în 

sectoarele sănătății și educației.  
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de programare 

bugetară  

recomandările 

analizei cheltuielilor 

(sectoarele sănătății 

și educației) 

cheltuielilor în 

sectoarele 

sănătății și 

educației 

204 R3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Intrarea în vigoare a 

legii prin care 

Consiliului Fiscal i 

se încredințează 

sarcina de a realiza 

o evaluare periodică 

a impactului 

analizelor 

cheltuielilor și de a 

elabora unui raport 

de punere în aplicare  

 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a mandatului 

instituției 

independente 

   Q2 2024 O lege va încredința Consiliului Fiscal mandatul de a 

emite un aviz cu privire la rezultatul analizei 

cheltuielilor începând cu bugetul 2024, urmat de un 

raport anual. Această analiză periodică va fi inclusă în 

mandatul Consiliului Fiscal, care urmează să fie pus în 

aplicare împreună cu modificările aduse legii fiscale 

(jalonul 199). 

205 R4. Revizuirea 

cadrului fiscal  

Jalon Analiza sistemului 

fiscal al României 

cu scopul de a 

formula 

recomandări pentru 

a se asigura faptul 

că sistemul fiscal 

contribuie la 

promovarea și 

menținerea unei 

creșteri economice 

sustenabile 

Analiză finalizată, 

publicarea 

raportului cu 

analiza și 

recomandările, 

avizat de/redactat 

în colaborare cu 

instituțiile 

independente care 

furnizează 

asistență tehnică 

Nu se 

aplică 

Nu se 

aplică 

 Q4 2022 Ministerul Finanțelor va efectua, cu sprijinul asistenței 

tehnice, al serviciilor de consiliere și de consultanță, o 

analiză a modului în care poate fi îmbunătățită structura 

sistemului fiscal/legislației fiscale din România astfel 

încât sistemul fiscal să contribuie la promovarea și 

menținerea unei creșteri economice durabile. Accentul 

se va pune pe:  

- eliminarea treptată a stimulentelor fiscale și a 

lacunelor fiscale în ceea ce privește impozitul pe venit, 

impozitul pe profit (inclusiv regimurile speciale care 

pot face obiectul unor derogări),  

- contribuțiile sociale și impozitul pe proprietate (și 

anume impozitele locale) și  

- orientarea regimului fiscal către aplicarea de taxe 

ecologice, ținând seama de impactul de redistribuire a 

veniturilor al acestei măsuri.  

Analiza și recomandările vor fi publicate de Ministerul 

Finanțelor. 

206 R4. Revizuirea 

cadrului fiscal 

Jalon Intrarea în vigoare a 

modificărilor aduse 

Codului fiscal care 

reduc treptat 

domeniul de 

aplicare al regimului 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a modificărilor 

aduse Codului 

fiscal  

   Q4 2022 Noua lege va modifica Codul Fiscal în vederea 

reducerii graduale a ariei de aplicabilitate a regimului 

special de taxare pentru microîntreprinderi. Reducerea 

dispozițiilor speciale începe în T1 2023 și se finalizează 

până în T4 2024. 
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fiscal special 

aplicabil 

microîntreprinderilo

r  

207 R4. Revizuirea 

cadrului fiscal 

Jalon Intrarea în vigoare a: 

- modificărilor 

aduse Codului fiscal 

(Legea 

nr. 227/2015) în 

vederea reducerii 

și/sau a eliminării 

altor stimulente 

fiscale cu scopul de 

a simplifica sistemul 

fiscal, de a-l face 

mai eficient, mai 

transparent și mai 

echitabil până în 

2024 

- legislației de 

extindere a 

impozitării 

ecologice 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a cadrului 

legislativ privind 

reducerea și/sau 

eliminarea 

stimulentelor 

fiscale și 

extinderea 

impozitării 

ecologice 

   Q1 2023 Noua lege va modifica Codul fiscal prin punerea în 

aplicare a recomandărilor rezultate în urma revizuirii 

sistemului fiscal (a se vedea jalonul 205) pentru a se 

asigura că sistemul fiscal contribuie la promovarea și 

menținerea unei creșteri economice durabile. Aceste 

modificări vor fi introduse treptat până în ianuarie 

2024.  

208 R4. Revizuirea 

cadrului fiscal 

Jalon Intrarea în vigoare a 

modificărilor aduse 

Codului Fiscal 

(Legea 

nr. 227/2015) care 

reduc treptat 

stimulentele fiscale 

pentru personalul 

angajat în sectorul 

construcțiilor  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a cadrului 

legislativ privind 

reducerea 

graduală a 

stimulentelor 

fiscale pentru 

personalul angajat 

în sectorul 

construcțiilor 

   Q1 2025 Noua lege va modifica Codului Fiscal în vederea 

reducerii graduale a stimulentelor fiscale pentru 

personalul angajat în sectorul construcțiilor Reducerea 

treptată a stimulentelor fiscale pentru personalul 

angajat în sectorul construcțiilor va începe în 2025 și se 

va finaliza până la sfârșitul anului 2028.  

209 R5.  Crearea și 

operaționalizar

ea Băncii 

Jalon Operaționalizarea 

Băncii Naționale de 

Dezvoltare  

Acordarea de 

către Banca 

Națională a 

   Q4 2024 Banca Națională de Dezvoltare va fi pe deplin 

operațională, cu personal instruit (care îndeplinește 

funcțiile critice în cadrul funcției de front office, back 
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Naționale de 

Dezvoltare  

 României a 

licenței de 

funcționare a 

Băncii Naționale 

de Dezvoltare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

office și a funcțiilor de sprijin) în măsură să furnizeze 

primele instrumente financiare, în conformitate cu cele 

mai bune practici din domeniu. Banca nou-înființată va 

acoperi deficitul de finanțare, va asigura un acces 

îmbunătățit la finanțare pentru beneficiarii eligibili și 

va furniza expertiză pentru dezvoltarea de noi produse.  

Strategia de investiții și de creditare a Băncii Naționale 

de Dezvoltare va asigura conformitatea cu Orientările 

tehnice privind aplicarea principiului „de a nu 

prejudicia semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor 

care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin 

utilizarea evaluării sustenabilității, a unei liste de 

excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE 

și națională relevantă în materie de mediu. 

210 R5. Crearea și 

operaționalizar

ea Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare  

Jalon Finalizarea evaluării 

pe bază de piloni a 

Băncii Naționale de 

Dezvoltare, ceea ce 

îi va permite 

acesteia să 

implementeze 

fondurile UE 

 

Finalizarea 

evaluării pe bază 

de piloni a Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare, ceea 

ce îi va permite 

acesteia să 

implementeze 

fondurile UE 

primite de 

Uniunea 

Europeană 

 

 

 

   Q2 2026 Finalizarea evaluării bazate pe piloni de către un audit 

extern independent pe baza mandatului relevant 

[Decizia C(2019)2882 a Comisiei din 17 aprilie 2019]. 

Această evaluare este o etapă în procesul care va 

permite Băncii Naționale de Dezvoltare să devină un 

partener de implementare pentru fondurile Uniunii pe 

baza articolului 154 din Regulamentul financiar al UE. 

 

 



  

9 

211 R6. Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Asistență tehnică 

contractuală 

furnizată de o 

entitate care va fi 

selectată în 

conformitate cu 

legislația națională 

privind achizițiile 

publice  

Contracte semnate    Q4 2021 Semnarea contractului de asistență tehnică cu entitatea 

selectată în vederea pregătirii analizei și a propunerilor 

de reformă a sistemului de pensii – regimul general și 

regimurile speciale – în conformitate cu principiile 

consacrate în planul național de redresare și reziliență. 

Noua legislație: 

- va introduce o nouă formulă de calcul pentru 

pensiile noi și pensiile în curs de plată. Parametrii 

formulei vor fi aleși cu atenție, în conformitate cu 

obiectivul privind totalul cheltuielilor publice brute 

cu pensiile exprimat ca procent din PIB (9,4 % din 

PIB pe termen lung, adică în perioada 20222070). 

În plus, parametrii respectivi nu vor permite creșteri 

adhoc ale nivelurilor pensiilor; 

- va introduce o nouă regulă de indexare a pensiilor în 

funcție de nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent 

din PIB și mecanisme de combatere a indexării ad-

hoc; 

- va reduce în mod semnificativ posibilitățile de 

pensionare anticipată, va introduce stimulente 

pentru prelungirea vieții profesionale și majorarea 

voluntară a vârstei standard de pensionare până la 70 

de ani, în conformitate cu creșterea speranței de 

viață, și va egaliza vârsta legală de pensionare pentru 

bărbați și femei la 65 de ani până în 2035; 

- va introduce stimulente pentru amânarea 

pensionării; 

- va revizui pensiile speciale pentru a le alinia la 

principiul contributivității; 

- va consolida principiul contributivității pe care se 

bazează sistemul; 

- va spori gradul de adecvare a pensiilor minime și a 

pensiilor mai mici, în special pentru persoanele 

aflate sub pragul sărăciei; 

- va asigura viabilitatea financiară a pilonului II al 

sistemului de pensii prin sporirea contribuțiilor la 

acest pilon de pensii. 
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Asistența tehnică include o evaluare a impactului 

diferitelor opțiuni de reformă propuse (proiecții pe 

termen lung). 

Furnizorul de asistență tehnică va sprijini redactarea 

documentului de reformă a sistemului de pensii. 

212 R6. Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Intrarea în vigoare a 

unui ordin al 

ministrului prin care 

se instituie un 

comitet de 

monitorizare 

însărcinat cu 

revizuirea, cu 

sprijinul furnizorului 

de asistență tehnică, 

a sistemului de 

pensii și a 

intervențiilor la 

nivel de politici în 

sistemul de pensii 

Dispoziție din 

ordinul comun al 

miniștrilor care 

indică intrarea în 

vigoare a 

ordinului comun 

al miniștrilor 

   Q4 2021 Comitetul de monitorizare va fi instituit prin ordin 

comun al miniștrilor (Ministerul Finanțelor și 

Ministerul Muncii) și va fi format din experți din cadrul 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, al Casei 

Naționale a Pensiilor Publice, al Ministerului 

Finanțelor Publice. De asemenea, vor fi invitați să 

participe experți din cadrul Consiliului Fiscal. 

Comitetul va colabora îndeaproape cu furnizorul de 

asistență tehnică. 

213 R6. Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Intrarea în vigoare a 

modificărilor aduse 

cadrului de 

reglementare pentru 

a se asigura 

sustenabilitatea 

pensiilor din cadrul 

pilonului 2 

Dispoziție din 

cadrul de 

reglementare care 

indică intrarea în 

vigoare a legii 

   Q1 2022 Noul cadru legislativ: 

- va asigura sustenabilitatea fiscală a pilonului II printr-

o creștere a contribuțiilor în conformitate cu dispozițiile 

Strategiei fiscal-bugetare; 

- va digitaliza funcționării sistemului de pensii private  

- va diversifica investițiile din pilonul II de pensii. 

În ceea ce privește investițiile din pilonul II de pensii, 

guvernul: 

- va analiza posibilitatea de a flexibiliza regimul de 

reglementare aplicabil investițiilor din fondurile de 

pensii private prin reducerea restricțiilor cantitative în 

materie de investiții și reducerea restricțiilor bugetare 

legate de risc aplicabile fondurilor de pensii private; 

- va apăra independența administratorilor de pensii în 

ceea ce privește definirea propriilor lor strategii de 

investiții; 

- va reglementa viitoarele ajustări ale regimului de 

investiții ale fondurilor de pensii private care contribuie 

la un cadru flexibil ce îi încurajează pe administratorii 
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de pensii să își diversifice în mod corespunzător 

portofoliile pentru a obține un randament al investițiilor 

ajustat la risc echitabil; 

- va spori accesul întreprinderilor la piața de capital, 

pentru a facilita cotarea noilor emitenți și a utiliza într-

o mai mare măsură sursele private de finanțare, inclusiv 

activele fondurilor de pensii. Acest lucru ar conduce la 

un ecosistem de investiții mai bun pentru 

administratorii de pensii și la oportunități sporite pentru 

o diversificare adecvată a portofoliilor fondurilor de 

pensii. 

214 R6. Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Intrarea în vigoare a 

noii legi privind 

sistemul de pensii, 

care înlocuiește 

dispozițiile Legii nr. 

127/2019  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a legii privind 

sistemul de pensii 

   Q1 2023 Noua lege a pensiilor va asigura sustenabilitatea fiscală 

a sistemului de pensii, precum și echitatea, respectarea 

principiului contributivității, caracterul adecvat al 

pensiilor mici/minime/sociale și înlocuirea dispozițiilor 

Legii nr. 127/2019 (inclusiv cele referitoare la perioada 

de contribuție fixă de 25 ani). 

Eventualele modificări în cursul procesului legislativ ar 

trebui să respecte obiectivul privind stabilitatea 

cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB, prin 

includerea, atunci când este necesar, a unor modificări 

ale parametrilor cu rol de compensare. 

Bazându-se pe asistența tehnică (jalonul 211), reforma 

va conține cel puțin următoarele elemente: 

- va introduce o nouă formulă de calcul pentru 

pensiile noi și pensiile în curs de plată. Parametrii 

formulei vor fi aleși cu atenție, în conformitate cu 

obiectivul urmărit în ceea ce privește nivelul 

cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB (9,4 % 

din PIB). În plus, parametrii respectivi nu vor 

permite creșteri adhoc ale nivelurilor pensiilor; 

Formula detaliată elimină a priori indicele de 

corecție, se bazează pe numărul de puncte obținute 

de fiecare beneficiar în conformitate cu principiul 

contributivității și aplică un mecanism de indexare a 

pensiilor care nu mai permite majorări ad-hoc.  

- va introduce o nouă regulă de indexare a pensiilor în 

funcție de nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent 
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din PIB și mecanisme de combatere a indexării ad-

hoc; 

- va reduce în mod semnificativ posibilitățile de 

pensionare anticipată, va introduce stimulente 

pentru prelungirea vieții profesionale și majorarea 

voluntară a vârstei standard de pensionare până la 70 

de ani, în conformitate cu creșterea speranței de 

viață, și va egaliza vârsta legală de pensionare pentru 

bărbați și femei la 65 de ani până în 2035; 

- va introduce stimulente pentru amânarea 

pensionării; 

- va revizui pensiile speciale pentru a le alinia la 

principiul contributivității; 

- va consolida principiul contributivității pe care se 

bazează sistemul; 

- va spori gradul de adecvare a pensiilor minime și a 

pensiilor mai mici, în special pentru persoanele 

aflate sub pragul sărăciei; 

- va asigura viabilitatea financiară a pilonului II al 

sistemului de pensii prin sporirea contribuțiilor la 

acest pilon de pensii. 

Pachetul poate include legi separate privind regimul 

general și pensiile speciale. 

215 R6. Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Intrarea în vigoare a 

cadrului legislativ 

pentru reducerea 

cheltuielilor cu 

pensiile speciale 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a cadrului 

legislativ pentru 

reducerea 

cheltuielilor cu 

pensiile speciale 

   Q4 2022 Noul cadru legislativ va revizui pensiile speciale și le 

va alinia la principiul contributivității. 

- Nu se vor crea noi categorii de pensii speciale, iar 

categoriile actuale vor fi raționalizate. 

- Pensiile speciale se calculează în prezent pe baza 

principiului contributivității, a vechimii în profesie 

și a reajustării procentului legat de veniturile 

obținute. Perioada minimă de cotizare este similară 

cu cea aplicată în fondul public de pensii. 

- Protecția deciziilor Curții Constituționale se va 

referi numai la pensiile magistraților, nu și la alte 

categorii, și se va referi numai la limitele explicite 

din argumentele Curții.  

Nicio pensie specială nu poate depăși venitul obținut în 

cursul perioadei de cotizare.  
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216 I1. Creșterea 

conformării 

voluntare a 

contribuabililo

r prin 

dezvoltarea 

serviciilor 

digitale  

Jalon Serviciile digitale și 

sistemele electronice 

critice sunt 

operaționale  

 

Serviciile digitale 

și sistemele 

electronice sunt 

operaționale  

   Q4 2023 Vor fi create/extinse și operaționalizate următoarele 

servicii digitale și sisteme electronice: 

- spațiul privat virtual (SPV), care va îmbunătăți 

interacțiunea digitală dintre administrația fiscală și 

contribuabili (prin crearea posibilității de efectuare a 

plăților prin intermediul SPV/ghiseul.ro, a 

posibilității de a comunica cu contribuabilii prin 

intermediul SPV în ceea ce privește interacțiunea 

video, prin dezvoltarea formularului de contact 

existent în SPV, extinderea serviciului de 

programare online disponibil în SPV. 

- Centrul de apel va fi pe deplin operațional pentru a 

furniza servicii electronice și de telefonie 

contribuabililor. Va oferi funcții de e-mail, SMS și 

chat prin intermediul interfeței utilizatorului, prin 

procesare vocală a apelurilor primite/efectuate cu 

capacități de telefonie integrată prin intermediul 

interfeței utilizator; rutarea automată a apelurilor în 

funcție de capacități; lucru cu cozi de apel. 

- Aplicația de ghișeu unic (One Stop Shop– OSS), care 

va îmbunătăți furnizarea de servicii și va reduce 

costurile de tranzacție pentru contribuabili, va 

reduce sarcina administrativă pentru întreprinderi 

prin simplificarea declarației privind taxa pe 

valoarea adăugată (TVA) și a procedurii de plată 

B2C (de la întreprindere la consumator), facilitând 

comerțul transfrontalier și combătând frauda în 

domeniul TVA. Acesta va facilita pentru societăți 

introducerea declarației electronice și plata 

electronică a TVA aferentă anumitor categorii de 

bunuri și servicii B2C. 

- Sistemul de schimb de informații privind taxa pe 

valoarea adăugată – se va adapta la cele mai recente 

modificări legislative naționale și intracomunitare 

pentru a reduce sarcina administrativă asupra 

contribuabililor.   
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217 I1. Creșterea 

conformării 

voluntare a 

contribuabililo

r prin 

dezvoltarea 

serviciilor 

digitale  

Țintă Servicii disponibile 

online pentru 

contribuabilii 

persoane juridice 

 

  Procent 

(%) 

 

45 60 Q4 2024 60 % din totalul serviciilor destinate contribuabililor 

persoane juridice disponibile la sfârșitul anului 2024 

vor fi accesibile online prin intermediul site-ului 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau prin 

intermediul SPV. Începând din 2021, doar 45 % din 

aceste servicii sunt disponibile online. 

Numărul de servicii oferite de ANAF contribuabililor 

este de 65 de servicii, atât servicii electronice, cât și 

servicii la sediul unităților fiscale. 

218 I1. Creșterea 

conformării 

voluntare a 

contribuabililo

r prin 

dezvoltarea 

serviciilor 

digitale  

Jalon Operaționalizarea 

platformei de 

licitații online 

pentru evaluarea 

bunurilor imobile și 

mobile cu o valoare 

semnificativă (în 

funcție de tipul de 

activ)  

 

Platforma online 

operaționalizată 

   Q2 2024 Va fi operaționalizată o platformă online pentru 

organizarea de licitații pentru vânzarea activelor 

deținute de stat și a celor confiscate în urma executării 

silite. 

În cazul în care autoritățile publice române decid să 

vândă active imobiliare, bunuri mobile și obiecte rare 

și valoroase, cum ar fi metale prețioase, opere de artă, 

autoturisme, avioane, ambarcațiuni aflate în posesia 

lor, activele vor fi oferite spre vânzare pe noua 

platformă de licitație [utilizând datele din bazele de 

date ale Centrului Național pentru Informații 

Financiare (CNIF) și informațiile furnizate de Agenția 

Națională de Administrare Fiscală]. 

219 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor şi 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Țintă Formarea 

personalului cu 

privire la sistemul 

de management al 

riscurilor  

 Număr 0 40 Q2 2023 40 de membri ai personalului care lucrează în domeniul 

managementului riscurilor în cadrul Ministerului 

Finanțelor vor fi instruiți cu privire la sistemul de 

management al riscurilor.  

220 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor şi 

Țintă Numărul de case de 

marcat conectate la 

sistemul informatic 

al Agenției 

 Număr 0 15 0000 Q4 2021 Cel puțin 150 000 de case de marcat conectate la 

sistemul electronic al Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală. 

Deplina conectare a caselor de marcat va aborda, în 

special, frauda în domeniul comerțului. Această 
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taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor 

Naționale de 

Administrare Fiscală  

investiție va contribui la reducerea deficitului de 

încasare a TVA.  

221 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor şi 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Țintă Numărul de case de 

marcat conectate la 

sistemul informatic 

al Agenției 

Naționale de 

Administrare Fiscală  

 Număr 150 000 600 000 Q4 2022 Cel puțin 600 000 de case de marcat vor fi conectate la 

sistemul electronic al Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală. 

Deplina conectare a caselor de marcat va aborda, în 

special, frauda în domeniul comerțului. Această 

investiție va contribui la reducerea deficitului de 

încasare a TVA. 

222 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor şi 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Țintă Ponderea numărului 

de desk-audituri 

raportată la numărul 

total de audituri 

efectuate de 

administrația fiscală 

– 30 %  

 Procent 

(%) 

 

0 30 Q4 2022 Ponderea auditurilor documentare în totalul auditurilor 

efectuate va crește la 30 % până în T4 2022 (de la 

nivelul actual, adică zero). Această țintă face parte din 

reforma care vizează transferarea acțiunilor de 

inspecție de la structurile de control fizice la cele 

digitale. 

Vor fi luate următoarele măsuri: 

- vor fi stabilite competențele organelor fiscale pentru 

efectuarea verificării documentare de către 

structurile cu atribuții de inspecție fiscală, structurile 

cu atribuții de control antifraudă și structurile cu 

atribuții de verificare a situației fiscale personale 

- au fost aprobate modelul și conținutul formularelor și 

documentelor utilizate în activitatea de desk audit  

223 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor şi 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

Țintă Ponderea numărului 

de desk-audituri 

raportată la numărul 

total de audituri 

efectuate de 

administrația fiscală 

– 60 %  

 

 Procent 

(%) 

 

30 60 Q4 2025 Ponderea auditurilor documentare în totalul auditurilor 

efectuate va crește la 60 % până în T4 2025. 

Această țintă face parte din reforma care vizează 

transferarea acțiunilor de inspecție de la structurile de 

control fizice la cele digitale. 

Vor fi luate următoarele măsuri: 

- vor fi stabilite competențele organelor fiscale pentru 

efectuarea verificării documentare de către 
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managementul

ui integrat al 

riscurilor 

structurile cu atribuții de inspecție fiscală, structurile 

cu atribuții de control antifraudă și structurile cu 

atribuții de verificare a situației fiscale personale  

- au fost aprobate modelul și conținutul formularelor și 

documentelor utilizate în activitatea de desk audit  

224 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor şi 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Țintă Sporirea numărului 

de audituri cu 10 %  

  Număr 25 000 27 500 Q4 2025 Creșterea numărului de inspecții fiscale cu 10 % față de 

numărul actual de inspecții până în T4 2025. 

225 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor şi 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Jalon Registrul electronic 

al riscurilor va fi pe 

deplin operațional 

Registrul 

electronic al 

riscurilor va fi 

operațional și va 

conține criteriile, 

indicatorii și 

profilele de risc. 

Primul raport 

după o perioadă 

de simulări sau 

după ce va deveni 

operațional 

   Q4 2025 Operaționalizarea registrului electronic al riscurilor: 

- un sistem de management integrat al riscurilor fiscale 

complet operațional și dezvoltat, care conține analiza 

centralizată a riscurilor;  

- identificarea şi reducerea neconformării fiscale şi a 

decalajelor fiscale prin utilizarea datelor şi a 

informaţiilor pentru identificarea domeniilor care 

comportă un risc fiscal ridicat (inclusiv, în domeniul 

muncii nedeclarate/subdeclarate);  

- introducerea unor programe de conformare fiscală;  

- utilizarea unei abordări bazate pe risc în 

administrarea marilor contribuabili, inclusiv în ceea 

ce privește tratarea schemelor de optimizare fiscală;  

- consolidarea capacităţii instituţionale a structurilor 

de control fiscal în vederea prevenirii fenomenelor de 

fraudă fiscală şi evaziune fiscală naţională şi 

transfrontalieră prin identificarea timpurie şi ţintită a 

riscurilor fiscale majore;  

- realocarea resurselor umane în contextul digitalizării 

progresive a proceselor de activitate. 

226 I2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

Jalon S-a instituit și este 

operațională 

Operaționalizarea 

soluției – 

platforma de tip 

   Q4 2025 Operaționalizarea platformei de tip big data pentru a 

analiza cu precizie și în timp util volume mari de date, 

pentru standardizare, interoperabilitate, securitate, 
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administrare a 

impozitelor şi 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

platforma de tip big 

data/analiză  

big data și 

publicarea 

primului raport 

 

protecția vieții private, precum și expertiză și finanțare 

pentru dezvoltarea infrastructurii și integrarea seturilor 

de date deja disponibile. Platforma va fi:  - exhaustivă 

- toate sursele relevante de informații (interne și 

externe) - validată — integritatea datelor: Datele sunt 

complete și coerente  analizată – datele pot fi 

„comandate” și pot furniza informații (informații 

generale); Procesele sunt repetitive. Rezultate – date 

corelate pentru a furniza informații privind 

performanța. 

227 I3. Asigurarea 

capacității de 

răspuns la 

provocările 

informaționale 

actuale și 

viitoare, 

inclusiv în 

contextul 

pandemiei, 

prin 

transformarea 

digitală a 

Ministerului 

de Finanțe / 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

Jalon Modernizarea 

infrastructurii 

hardware și software 

și a infrastructurii de 

sprijin pentru 

furnizarea serviciilor 

electronice către 

contribuabili 

 

 

Infrastructură 

hardware și 

software reînnoită 

și infrastructură 

de sprijin 

modernizată 

   Q2 2023 Modernizarea infrastructurii hardware și software și a 

infrastructurii de sprijin pentru furnizarea serviciilor 

electronice către contribuabili 

Se vor aborda următoarele aspecte:  

- menţinerea funcţionării şi a modernizării 

infrastructurii hardware-software a sistemului 

informatic al Ministerului Finanțelor/Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală şi implementarea 

noilor tehnologii;  

- menţinerea funcţionării şi a modernizării 

infrastructurii de sprijin a centrelor de date (furnizare 

de energie electrică; climatizare; alarme şi stingere a 

incendiilor; securitate fizică; administrare şi 

monitorizare);  

- îmbunătățirea funcției IT a Ministerului Finanțelor;  

- o primirea şi oferirea de date în timp real; 

- gestionarea datelor și asigurarea de fluxuri optime;  

- asigurarea dezvoltării sustenabile a bazelor de date 

pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor 

informatice;  

- gestionarea proceselor IT pentru a asigura respectarea 

standardelor internaţionale relevante în domeniu 

(pentru transparenţă, măsurare şi trasabilitate);  

- transformarea digitală internă a Ministerului 

Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  

228 I3. Asigurarea 

capacității de 

răspuns la 

provocările 

Jalon Sporirea securității 

cibernetice a 

sistemului 

informatic al 

Operaționalizarea 

sistemului de 

securitate 

cibernetică 

   Q2 2023 Se va consolida securitatea la nivelul Ministerului de 

Finanțe/Agenției Naționale de Administrare Fiscală în 

ceea ce privește rețeaua de internet. În acest sens, se are 

în vedere achiziționarea de componente firewall pentru 
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informaționale 

actuale și 

viitoare, 

inclusiv în 

contextul 

pandemiei, 

prin 

transformarea 

digitală a 

Ministerului 

de Finanțe / 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

Ministerului de 

Finanțe și al ANAF 

aplicații web, a unui controlor de distribuție a 

aplicațiilor, centrul de operațiuni de securitate, 

detectarea și răspunsul rețelei, echipamentele firewall – 

OSI LAYER 3 cu serviciile IPS IDS incluse, 

modernizarea infrastructurii Active Directory existente 

pentru gestionarea centralizată a utilizatorilor, 

hardware-ul și software-ul pentru actualizări automate 

pentru corecțiile de securitate ale aplicațiilor utilizate. 

Se vor aborda următoarele aspecte: 

- gestionarea securității cibernetice și a rezilienței 

platformelor informatice;  

- gestionarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi 

informaţiilor;  

229 I3. Asigurarea 

capacității de 

răspuns la 

provocările 

informaționale 

actuale și 

viitoare, 

inclusiv în 

contextul 

pandemiei, 

prin 

transformarea 

digitală a 

Ministerului 

de Finanțe / 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

Țintă 80 % din 

infrastructura IT 

hardware și software 

nu are o vechime 

mai mare de 4 ani  

 

 Procent 

(%) 

 

30,67 80 Q2 2023 Modernizarea infrastructurii hardware și software și a 

infrastructurii de sprijin pentru furnizarea serviciilor 

electronice către contribuabili Modernizarea 

infrastructurii se va reflecta în inventarul activelor fixe 

din sectorul public, în care software-ul și hardware-ul 

sunt înregistrate ca active fixe în conformitate cu 

legislația națională. 

230 I4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Țintă Infrastructură 

hardware și software 

modernizată 

 

 Procent 

(%) 

 

0 100 Q4 2022 Infrastructura software și hardware modernizată. 

Aceste proiecte se referă la infrastructura IT, prin 

investiții în infrastructura software și hardware, care 

oferă sprijinul necesar pentru funcționarea generală a 

sistemului informatic vamal. Astfel, acest obiectiv este 
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utilizat pentru a determina gradul de modernizare a 

infrastructurii (software și hardware) și implică 

investiții în: soluții de rețea programabile, actualizări 

ale codurilor de software VMware și licențe, cu 

sprijin/abonament inclus, soluții de securitate a 

infrastructurii pentru Sistemul informatic integrat 

vamal, inclusiv servicii de asistență, licențe și 

abonamente, licențe de editare a datelor Oracle 

Database Enterprise pentru bazele de date necesare 

pentru funcționarea componentelor Sistemului 

informatic integrat vamal, Soluție pentru gestionarea 

centralizată a utilizatorilor, stații de lucru și servicii de 

actualizare pentru sistemele de operare ale Sistemului 

informatic integrat vamal. 

231 I4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Jalon Atribuirea 

contractelor pentru 

noi sisteme 

informatice 

destinate vămilor  

Contracte semnate    Q4 2023 Contractarea serviciilor pentru dezvoltarea de noi 

sisteme IT pentru vamă:  

1. Implementarea sistemului informatic privind 

declarația vamală cu un set redus de date pentru 

expedierile cu valoare redusă 

2. Alinierea la sistemul ICS2 (Sistemul de control al 

importurilor) – faza 1, respectiv interconectarea 

sistemului național de analiză de risc RMF-RO cu 

sistemul transeuropean ICS2 în vederea efectuării 

unei analize de risc complete în domeniul siguranței 

și securității pentru mărfurile transportate pe cale 

aeriană de către operatorii poștali și transportatorii 

expres. 

3. alinierea sistemului EMCS_RO (Sistemul pentru 

monitorizarea circulației produselor supuse 

accizelor) la EMCS faza 4, respectiv alinierea la 

versiunile actuale ale sistemului EMCS 

4. Implementarea NCTS_RO faza 5 și AES_RO 

5. Modernizarea Sistemului naţional de import în 

cadrul Codului vamal al Uniunii, respectiv 

modernizarea sistemului naţional de import şi 

implicit actualizările aplicaţiilor conexe. 
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6.  Investiții în gestionarea uniformă a utilizatorilor și 

semnătura digitală (UUM & DS), și anume 

dezvoltarea și implementarea sistemului de 

gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură 

digitală 

7. Alinierea la sistemul ICS2 – faza 2 

8. Alinierea la sistemul ICS2 – faza 3 

9. Sistemul de monitorizare a activității de 

supraveghere și control vamal 

10. Aplicația de autorizare și gestionare a 

activităților din Zona liberă; 

11. Aplicația pentru gestionarea deciziilor 

(autorizațiilor) naționale  

12. Ghișeul unic al UE pentru vamă – CERTEX 

(schimbul de certificate), respectiv extinderea 

funcționalităților EU CSW-CERTEX, de asemenea 

cu disponibilitatea de gestionare a cantității și a 

formatului documentului portabil (PDF) 

232 I4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Țintă Sunt operaționale 

sisteme informatice 

destinate vămilor 

 

  Număr 0 12 Q4 2025 Cele 12 sisteme informatice achiziționate sunt 

operaționalizate și funcționale. 

 

233 I4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Țintă Procentul activității 

de vămuire, 

schimbul de 

informații între 

operatorii economici 

și autoritățile 

vamale, schimbul de 

informații între 

autoritățile vamale 

din statele membre 

efectuate pe cale 

electronică 

 Procent 

(%) 

 

80 100 Q4 2024 Activitatea actuală de vămuire, schimbul de informații 

între operatorii economici și autoritățile vamale și 

schimburile între autoritățile vamale din statele 

membre efectuate pe cale electronică reprezintă 80 %. 

Această investiție va aduce procentul la 100 %. 

Operaţionalizarea Autorităţii Vamale şi implementarea 

unui cadru organizatoric şi funcţional unitar al 

administraţiei vamale în vederea asigurării unei 

coordonări integrate a tuturor structurilor acesteia în 

vederea sporirii eficienţei şi a capacităţii operative în 

combaterea fenomenelor de fraudă vamală şi fiscală;  

Modernizarea sistemului informatic al MF-ANAF în 

domeniul vamal, abordând problematici legate de 
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infrastructură IT, precum şi cele complementare 

acestora, necesare pentru funcţionarea corespunzătoare 

a sistemelor, însoţite de proceduri de vămuire 

simplificate. 

234 I5. 

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Actualizarea 

aplicației 

informatice 

BUGET_NG. 

Aplicație 

Buget_NG 

actualizată 

   Q4 2023 Actualizarea și modernizarea sistemului informatic pentru 

dezvoltarea și gestionarea bugetului național în următoarele 

scopuri: 

- gestionarea datelor și a informațiilor care reflectă cel mai 

bine cheltuielile bugetare, la nivel de politici și de programe 

(analiza procedurilor bugetare, raționalizarea timpului 

necesar pentru generarea rapoartelor și formatul în care sunt 

generate rapoartele),  - sporirea transparenței procesului 

bugetar prin publicarea de analize și rapoarte pentru a 

simplifica procesul de cheltuieli pentru anumite programe. 

- îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a 

programelor bugetare.  

235 I6. Instrument 

de modelare 

economică (set 

de instrumente 

de simulare 

privind 

opțiunile de 

reformă a 

pensiilor) 

pentru 

îmbunătățirea 

capacității 

instituționale 

de a prognoza 

cheltuielile cu 

pensiile 

Jalon Instrument de 

modelare economică 

(modelul de set de 

instrumente de 

simulare privind 

opțiunile de reformă 

a pensiilor) 

operațional  

Instrument de 

modelare 

economică 

(modelul de set de 

instrumente de 

simulare privind 

opțiunile de 

reformă a 

pensiilor) 

operațional 

   Q4 2023 Instrumentul de modelare economică (modelul set de 

instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a 

pensiilor) va fi operațional pentru a spori capacitatea de 

estimare a impactului (ex ante) al reformelor structurale 

ale pensiilor pe termen mediu și lung, prin 

îmbunătățirea semnificativă a proiecțiilor făcute și prin 

analizarea sustenabilității sistemului de pensii. 

Obţinerea asistenţei tehnice pentru dezvoltarea 

modelului set de instrumente de simulare privind 

opțiunile de reformă a pensiilor (Pension Reform 

Options Simulation Toolkit) şi consolidarea capacităţii 

de utilizare a acestuia (inclusiv extinderea echipei) va 

contribui semnificativ la îmbunătăţirea proiecţiilor 

realizate în ceea ce priveşte sistemul de pensii şi a 

analizelor privind sustenabilitatea acestuia.  

236 I6. Instrument 

de modelare 

economică (set 

de instrumente 

de simulare 

privind 

opțiunile de 

Țintă Extinderea echipei 

de la 1 la 8 experți și 

îmbunătățirea 

capacității reformei 

structurale a 

pensiilor pe termen 

mediu și lung, 

Personal instruit  1 8 Q4 2023 Sporirea expertizei relevante privind reforma pensiilor 

în cadrul Ministerului Finanțelor prin formarea 

personalului responsabil în vederea utilizării noului set 

de instrumente. Obiectivul este de a suplimenta echipa 

până la 8 experți (personal deja existent, nu este nevoie 

să se recruteze noi experți) care să se ocupe de 

reformele pensiilor, țintă care este inclusă în planul 
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reformă a 

pensiilor) 

pentru 

îmbunătățirea 

capacității 

instituționale 

de a prognoza 

cheltuielile cu 

pensiile 

oferind pentru 8 

persoane o formare 

cu privire la 

utilizarea modelului 

set de instrumente 

de simulare privind 

opțiunile de reformă 

a pensiilor (Pension 

Reform Options 

Simulations toolkit) 

național de redresare și reziliență. În acest moment, 

capacitatea actuală de modelare a Ministerului 

Finanțelor este foarte limitată, existând un singur expert 

specializat care lucrează cu modelul set de instrumente 

de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor 

(delegatul AWG), care nu a participat la nicio formare 

profesională pe această temă. După formare, experții 

din cadrul Ministerului Finanțelor vor fi pe deplin 

responsabili de acest instrument pentru a putea evalua 

rapid implicațiile reformelor.  

237 I7. Asistență 

tehnică pentru 

revizuirea 

cadrului fiscal  

Jalon Sistem informatic 

care permite 

implementarea unui 

model automat de 

evaluare a 

proprietăților 

Sistem informatic 

operațional 

   Q4 2025 Sistem informatic dezvoltat și operațional pentru 

evaluarea proprietăților care fac obiectul impozitelor pe 

proprietate. Aceste valori se vor utiliza pentru a 

determina baza fiscală pentru impozitarea proprietăților 

în cazul în care această abordare va fi disponibilă (cum 

ar fi suficiente tranzacții disponibile pentru modelul de 

evaluare automatizat).  

238 I8. 

Operaționaliza

rea Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare 

Jalon Achiziționarea de 

software (licențe) și 

hardware 

(laptopuri), servicii 

IT pentru personal, 

cursuri de formare 

pentru personalul 

Băncii Naționale de 

Dezvoltare și pentru 

personalul 

Ministerului 

Finanțelor. 

Contracte de 

achiziție semnate 

   Q4 2024 Contractarea achiziționării de:  

- software (licențe) și hardware (laptopuri);  

- serviciile IT pentru personal au fost estimate inițial 

la aproximativ 165 de persoane; 

- serviciu de formare a personalului Băncii Naționale 

de Dezvoltare în vederea derulării operațiunilor și a 

personalului Ministerului Finanțelor implicat în 

evaluarea performanței băncii. 

239 I9. Susținerea 

procesului de 

evaluare a 

dosarelor de 

pensii aflate în 

plată  

Jalon Toate dosarele de 

pensii recalculate 

Toate dosarele de 

pensii recalculate 

   Q4 2023 Toate dosarele de pensii recalculate pe baza noii legi a 

pensiilor care a intrat în vigoare la 1/4/2023 (jalonul 214) 

Guvernul trimite tuturor cetățenilor, prin poștă, o decizie 

privind rezultatul recalculării până la data atingerii 

obiectivului. 

Agenții temporari vor fi angajați pe o perioadă de 18 luni 

pentru a sprijini realizarea acestei reforme. Personalul 

implicat în activitatea de recalculare/evaluare a pensiilor va 

fi salarizat potrivit prevederilor Legii-Cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
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cu modificările şi completările ulterioare - Anexa VIII - 

Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale. 

240 I10. Eficiență 

operațională și 

servicii 

electronice 

avansate 

pentru 

sistemul 

național de 

pensii prin 

digitalizare 

Jalon Sistemul informatic 

din cadrul Casei 

Naționale de Pensii 

Publice este 

operațional  

Sistem IT 

operațional 

   Q4 2024 Implementarea unui sistem informatic în cadrul Casei 

Naționale de Pensii Publice (CNPP) 

Noul sistem informatic va cuprinde o serie de componente 

care funcționează în mod integrat și centralizat, după cum 

urmează: 

- Portal – Componenta de comunicare cu persoane 

publice, care furnizează setul actual de servicii 

electronice, precum și un nou set de funcționalități: 

- Servicii electronice în domeniul pensiilor și al altor 

drepturi de asigurări sociale; 

- Serviciu electronic pentru completarea cererii de emitere 

de bilete de tratament și servicii electronice în zona de 

înregistrare a contribuabililor 

- Servicii electronice în domeniul accidentelor de muncă 

și al bolilor profesionale 

- aplicația „e-Talon” 

- care va genera automat cuponul lunar de pensie în format 

electronic și tipărit pentru toți pensionarii activi 


