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                     16 martie 2021 

 

 

În atenția:   Doamnei Mirela Călugăreanu 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) 

 

 

 

Stimată doamnă Președinte, 

 

Grupul de lucru pentru fiscalitate al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) salută ințiativa Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de a se consulta cu mediul de afaceri referitor la documentele 

elaborate de ANAF: (i) Strategia ANAF 2021 – 2024; (ii) Strategia digitală 2021 - 2025; și (iii) Planul 

comunicare 2021. Documentele puse la dispoziție ce oferă transparență asupra planurilor de modernizare 

ANAF sunt binevenite și marchează un început promițător în vederea transformării dialogului cu mediul 

de afaceri.  

În cele ce urmează, am propus o serie de acțiuni strategice pe care le recomandăm a fi adresate în 

contextul demersului general de modernizare ANAF: 

1. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului ANAF și evalarea necesarului de 

echipamente IT pentru adaptarea la noile cerințe digitale.   

2. Sunt necesare în continuare măsuri pentru interconectarea SPV cu ghișeul.ro și alimentarea 

ghiseul.ro cu informații corecte despre sumele datorate de contribuabili ca impozit pe venit și 

asigurări sociale. Ideal ar fi să existe o singură platformă, în care orice contribuabil să aibă acces 

în timp real la toate taxele, asigurarile sociale si impozitele pe care le are de plătit, astfel încât să 

poată fi achitate ușor și obligatiile achitate să fie scăzute din fișa de plătitor în timp real. 

3. Continuarea dialogului cu contribuabilii pentru a identifica problemele practice. Reluarea 

panelurilor tehnice începute în anul 2019.  

4. Semnătură electronică (în acest moment ANAF nu permite utilizarea certificatelor calificate emise 

în cloud) 

5. Furnizarea de servicii la distanță. Ar trebui luate în considerare toate soluțiile care permit 

îmbunătățirea comunicării cu contribuabilul (de exemplu: eDelivery, identificarea video la 

distanță), nu doar prin apeluri telefonice. 

6. Dorim să atragem atenția, de asemenea, asupra nevoii de a adapta și moderniza cadrul legislativ 

pentru a permite standardizarea, optimizarea, precum și efectuarea în sine a unor procese și 

operațiuni în spațiul digital, în contextul procesului de transformare digitală.  
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7. Uniformizarea și coordonarea ghidurilor și informărilor, atât din punct de vedere al formei, dar 

și a fondului. 

8. Includerea sub-obiectivului strategic - Adoptarea unui design nou și inovator de procese de 

activitate și servicii, orientat către așteptările și cerințele contribuabililor ca principiu necesar 

implementării fiecărui obiectiv strategic din Strategia ANAF 2021 – 2024.  Prin introducerea 

acestui sub-obiectiv la nivel de principiu central, va fi mai facil de observat care sunt nevoile, 

așteptările și dificultățile întâmpinate de contribuabili, permițând astfel administrației să creeze 

o experiență centrată în jurul acestora, care să servească realizării tuturor obiectivelor strategice.  

 

De asemenea, pentru a demonstra relevanța și aplicarea acestui principiu în procesul general de 

modernizare, recomandăm, cu titlu de exemplu, posibile inițiative care pot sta la baza acestuia: 

 

• Dezvoltarea unui mecanism de informare și transmitere alerte centrat pe contribuabil și 

nevoile acestuia (inclusiv în funcție de canalul digital preferat de către acesta), pentru a 

semnala diferite acțiuni și termene care trebuie îndeplinite de contribuabil în virtutea 

obligațiilor sale fiscale; 

• Testarea sistemelor informatice în cadrul unor grupuri de lucru organizate cu 

contribuabilii într-un interval stabilit de timp, pentru a permite colectarea feedback-ului 

a priori; 

• Desfășurarea unor campanii / sondaje de opinie pentru a identifica necesarul de inovare 

în cadrul serviciilor prestate, în special pentru a identifica nevoi neadresate în prezent, 

care pot fi soluționate cu ajutorul adaptării aplicațiilor informatice existente sau cu 

dezvoltarea unor aplicații noi; 

• Implementarea unui mediu de comunicare la distanță cu contribuabilii în cadrul acțiunilor 

de control sau alte ocazii când este nevoie de schimb de informații prin mediu digital (în 

acest moment sunt nenumărate situații în cazul controalelor în care contribuabililor li se 

cere să transmită informații folosind adresele de email personale ale membrilor echipei 

de inspecție); 

• Modernizarea legislației în materie de semnătură electronică și arhivare electronică 

pentru a reflecta avansul tehnologic și perspectiva contribuabililor cu privire la soluțiile 

digitale utilizate în aceste scopuri. 

 

9. Transmiterea de informări constante cu privire la stadiul proiectelor aflate în implementare sau 

în curs de implementare, pentru a adăuga un nivel de predictibilitate cu privire la termenul de 

finalizare a proiectului avut în vedere.  Cu titlu de exemplu, în cadrul Strategiei ANAF 2021 – 2024 

sunt identificate o serie de proiecte de digitalizare, unde implementarea unui mecanism de 
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comunicare constantă privind evoluția proiectelor poate contribui la creșterea gradului de 

conformare voluntară. 

10. Includerea unei viziuni consolidate privind adoptarea noilor tehnologii cu scopul de a consolida 

capacitatea administrativă necesară avansării procesului de transformare digitală (din cadrul 

Obiectivului II -  SOLUȚII DIGITALE INTEGRATE - Transformarea digitală a ANAF prin soluții digitale 

integrate, care utilizează la maximum datele și informațiile disponibile).  Cu titlu de exemplu,  

într-un raport publicat de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene1, autorii 

enumeră următoarele categorii de tehnologii digitale care au contribuit la transformarea digitală 

a guvernelor în ultimii ani:  

• Inteligență Artificială (în sens larg) 

• Analiza predictivă 

• Robotica și automatizarea 

• Internetul lucrurilor (IoT)  

• Datele geo-spațiale 

• Blockchain și  

• Datele guvernamentale deschise 

În continuare, raportul menționează faptul că, transformarea digitală completă a administrației 

publice va avea loc, cel mai probabil, ca urmare a utilizării împreună a diferitelor tehnologii. Cu 

titlu de exemplu, platformele de automatizare pot fi integrate cu cele care permit utilizarea 

chatbot-ilor și prelucrarea limbajului natural (NLP), integrare care sporește eficiența activităților, 

precum și satisfacția utilizatorilor. În același timp, îmbunătățirea fluxurilor de muncă și diminuarea 

gradului de încărcare prin intermediul tehnologiilor de automatizare permit adoptarea noilor 

tehnologii (inclusiv IA) cu o mai mare ușurință. 

11. Proiect de dezvoltare software personalizat pentru gestiunea flotei ANAF. Considerăm 

importantă licențierea unui software, on premise sau cloud, specializat în gestiunea flotei. Există 

numeroase soluții, printre care amintim inclusiv posibilitatea de a externaliza toată gestiunea de 

flotă sau utilizarea de produse software existente în piață. 

12. Introducerea SAF-T pentru toți agenții economici înseamnă, printre altele, personalizarea 

sistemelor IT, care nu se poate face într-un termen foarte scurt. Prin urmare, pentru a putea testa, 

este necesar ca companiile să știe ce informații trebuie raportate astfel încât să poată actualiza 

software-ul de contabilitate și să aibă suficient de mult timp alocat pentru adaptarea sistemelor 

la noile cerințe, precum și facilități (e.g. credit fiscal) legate de adaptarea la noile sisteme de 

raportare (similar cu creditul fiscal acordat pentru case de marcat electronice). 

 
1 Barcevičius, E., Cibaitė, G., Codagnone, C., Gineikytė, V., Klimavičiūtė, L., Liva, G., Matulevič, L., Misuraca, G., Vanini, I., Editor: Misuraca, G., 
Exploring Digital Government transformation in the EU - Analysis of the state of the art and review of literature, EUR 29987 EN, Publications Office 
of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-13299-8, doi:10.2760/17207, JRC118857, p. 23; raportul poate fi consultat la adresa: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118857/jrc118857_jrc_s4p_report_digigov_soa_04122019_def.pdf  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118857/jrc118857_jrc_s4p_report_digigov_soa_04122019_def.pdf
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Dorim să vă asigurăm în numele grupului de lucru pentru fiscalitate al CDR de întreaga noastră susținerea 

a intiațivelor ANAF pentru modernizare și digitalizare.  

 

De asemenea, menționăm că vom folosi platforma CDR pentru a asigura la rândul nostru o comunicare 

largă către toate companiile care fac parte din organizațiile membre CDR pentru aducerea la cunoștință și 

pentru a încuraja implicarea în proiectele pilot (acolo unde este cazul, ex. SAF-T).   

 

Rămânem în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru consultare și dacă veți considera necesar 

pentru organizarea unor întâlniri tehnice în cadrul cărora să detaliem propunerile enunațate mai sus. 

 

 

Cu deosebită considerație,  

Angela Roșca  

Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 

 


