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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 27.01.2021, ora 10˚˚ 

 
   

1.  Prezentarea și aprobarea Programului orientativ de activitate al Colegiului 
Prefectural al Județului Sibiu, pe anul 2021. 

Prezintă Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 

2. Colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate 
bugetului general consolidat   în anul 2020. 
  Prezintă Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu 

3. Diverse 
 
 



 
 
 
 

 
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 

 
 
 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind Programul  orientativ de activitate al Colegiului 
Prefectural al Judeţului Sibiu pe anul 2021 

 
 

 Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu întrunit în şedinţă în data de 
27.01.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2)  lit. a din Regulamentul de 
funcţionare al Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu, 
 În temeiul art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. Se aprobă Programul orientativ de activitate al Colegiului 
Prefectural al Judeţului Sibiu pe anul 2021, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri către membrii Colegiului 
Prefectural revine secretariatului tehnic al Colegiului Prefectural. 
 
 

Adoptată Sibiu la data de 27 ianuarie 2021 
 
 
 

PREFECTUL 
JUDEŢULUI SIBIU 
Mircea-Dorin Crețu 

 



  
 
 

PROGRAMUL ORIENTATIV DE ACTIVITATE AL 
COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 

 PE ANUL 2021 
 

 
 

Nr
.cr
t 

 
TEMA 

DATA 
DESFĂŞURĂRI

I 
ŞEDINŢEI 

INSTITUŢIA CARE 
PREZINTĂ 

1  
Prezentarea și aprobarea Programului orientativ 
de activitate al Colegiului Prefectural al Județului 
Sibiu,  pe anul 2021. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 
 

27 ianuarie 

 
Instituţia Prefectului – Judeţul 

Sibiu 

2 Colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a 
altor venituri datorate bugetului general 
consolidat în anul 2020. 

 
27 ianuarie 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Sibiu 

3 Planul de acțiuni pe anul 2021, pentru realizarea 
în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
24 februarie 

 

 
Instituţia Prefectului – Judeţul 

Sibiu 

4 Modul de răspuns al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru“ al 
Județului Sibiu, la situațiile de urgență produse 
pe teritoriul județului Sibiu în anul 2020. 

 
24 februarie 

 
Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă “ Cpt. Dumitru 
Croitoru”al judeţului Sibiu 

 
 

5 Campania de vaccinare împotriva COVID – 19 în 
județul Sibiu. 

31 martie 
 

Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Sibiu 

 
6 Evaluarea dinamicii accidentelor rutiere produse 

pe raza județului Sibiu în anul 2020. 
 
 

 
31 martie 

 

 
Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Sibiu 
 

7 Biodiversitatea  județului Sibiu. 28 aprilie Agenția pentru Protecția 
Mediului Sibiu 

8 Informare cu privire la măsuri active și alte 
facilități acordate angajatorilor conform Legii nr. 
76/2002, Legii nr. 72/2007 și O.U.G. nr. 
92/2020. 

 
28 aprilie 

 
Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 

Sibiu 
9 Hepatita virală de tip A în contextul pandemic 

actual – o provocare pentru sănătatea publică 
din județul Sibiu. 

 
26 mai 

Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Sibiu 

 
10 Situația implementării la nivelul județului Sibiu a 

Ordinului nr. 1199/15.09.2020, privind ajutorul 
26 mai 

 
Direcția Județeană pentru  

Sport și Tineret Sibiu 



financiar sub formă de voucher pentru 
încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea 
sportului de performanță. 

 

11 Modificări legislative privind sistemul public de 
pensii . 

30 iunie Casa Judeţeană de Pensii 
Sibiu 

12 Evoluția principalilor indicatori în activitatea 
vamală. 

30 iunie Direcția  Regională Vamală 
Brașov – Biroul Vamal de 

Interior Sibiu 
13 Administrarea fondului forestier de către 

Direcția Silvică Sibiu. 
30 iunie Direcția Silvică Sibiu 

14 Informare privind stadiul plăților directe 
efectuate de APIA – Centrul Județean Sibiu, în 
campania 2020. Stadiul de primire a cererilor 
unice în Campania 2021 și efectuarea 
controlului administrativ al acestora. 

 
28 iulie 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Centrul 

Judeţean Sibiu 
 

15 Măsuri de sprijin în domeniul protecției sociale, 
în contextul situației epidemiologice, derulate 
prin A.J.P.I.S. Sibiu, în primul semestru din anul 
2021. 

 
28 iulie 

Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu 

16 Stadiul de pregătire al unităților de învățământ 
pentru începutul anului școlar 2021-2022. 

25 august Inspectoratul Școlar Județean 
Sibiu 

17 Asigurarea realizării sarcinilor stabilite în 
planurile de măsuri, pentru asigurarea climatului 
de siguranță publică în unitățile de învățământ 
preuniversitar și în zona adiacentă a acestora, în 
anul școlar 2020 – 2021. 

 
25 august 

 
Inspectoratul de Poliție al 

Județului Sibiu 

18  
Prevenirea incendiilor la instituțiile de 
învățământ. 

 
29 septembrie 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă “ Cpt. Dumitru 
Croitoru”al judeţului Sibiu 

 
19 Promovarea produselor tradiționale și ecologice. 29 septembrie Direcția pentru Agricultură 

Județeană Sibiu 
20 Rezultatele obținute de elevii din învățământul 

preuniversitar din județul Sibiu, la examenele 
naționale de sfârșit de ciclu. 

 
29 septembrie 

Inspectoratul Școlar Județean 
Sibiu 

21 Evaluarea activităților desfășurate de efectivele 
din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea prevenirii și 
combaterii faptelor de violență domestică. 

 
27 octombrie 

Inspectoratul de Poliție al 
Județului Sibiu 

22 Monitoringul integrat și calitatea resurselor de 
apă din bazinul hidrografic Olt, aferent județului 
Sibiu 

 
27 octombrie 

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Sibiu 

23 Implementarea  Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară și digitalizarea 
serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară. 

 
27 octombrie 

Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Sibiu 

24  Dezvoltarea serviciilor electronice oferite de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 

27 octombrie Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Sibiu 

25 Digitalizarea, factor de eficientizare a 
activităților instituționale. 

24 noiembrie Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Sibiu 

26 Beneficiile de asistență socială, formă de sprijin  Agenția Județeană pentru 



în scopul promovării incluziunii sociale și 
creșterii calității vieții persoanelor. 

24 noiembrie Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

27 Programele naționale de sănătate contractate în 
anul 2021 de Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Sibiu cu furnizorii de servicii medicale, 
medicamente și materiale sanitare. 

 
24 noiembrie 

Casa Județeană de Asigurări 
de Sănătate Sibiu 

28 Programul de măsuri al CJPC Sibiu privind 
supravegherea și controlul modului de 
producere, depozitare, transport și 
comercializare a produselor specifice 
sărbătorilor de iarnă. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
24 noiembrie 

 
Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor Sibiu 

 
 
 

29 Evoluția formelor de muncă flexibilă în relația 
angajat – angajator. 

 
22 decembrie 

 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Sibiu 

30 Rolul controalelor desfășurate de către Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Sibiu, în cadrul acordului de 
delegare APIA – ANSVSA, la eșantioanele de 
ecocondiționalitate SMR – 2021. 

 
 

22 decembrie 

 
Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor 

Sibiu 

31 Raport privind activitatea de inspecție și control 
desfășurată de Garda Națională de Mediu – 
Comisariatul Județean Sibiu, conform planului 
anual de activități pentru anul 2021. 

 
22 decembrie 

 
Garda Națională de Mediu – 
Comisariatul Județean Sibiu 

 



Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17,
Sibiu - 550324
Tel: 0369/800.100
Fax: 0269/218.315

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

COLECTAREA IMPOZITELOR, TAXELOR, CONTRIBUŢIILOR ŞI
A ALTOR VENITURI DATORATE BUGETULUI GENERAL
CONSOLIDAT ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020

Anul 2020 a adus una dintre cele mai mari provocări globale, efectele pandemiei
COVID-19 fiind resimţite puternic. Pentru prima dată, măsurile sanitare au prevalat mediului
economic și au impus adoptarea unor măsuri excepționale de politica și administrare fiscală
ce au influențat major procesele de activitate din cadrul ANAF.

Încă de la declanșarea crizei sanitare în România, Ministerul Finanțelor Publice și
ANAF au înțeles dificultățile cu care se confruntă companiile în asigurarea lichidităților atât de
necesare continuării activității și pentru menținerea salariaților.

MFP și ANAF au apreciat ca primordială sănătatea populației și a mediului de afaceri,
sens în care au creat un mecanism de sprijinire a contribuabililor de bună credință oferind un
pachet de măsuri fiscale, pentru ca aceștia să nu resimtă puternic efectele negative ale
pandemiei. În plus, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înființat grupuri de lucru care au
fost în strânsă legatură cu reprezentanți ai mediului de afaceri și care au muncit intens pentru
dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor online pentru a fi accesibile și intuitive, astfel încât
contribuabilii să treacă peste această perioadă dificilă cu bine, să rămână sănătoși atât ei,
cât și familiile și afacerile lor.

Principalele măsuri adoptate în acest sens au fost:
z nu au fost considerate ca fiind obligații fiscale restante, obligațiile fiscale

declarate dar amânate la plată începând cu data intrării în vigoare a OUG nr.
29/2020, nu s-au calculat și nu s-au datorat dobânzi și penalități de întârziere;

z pentru menținerea disponibilităților financiare, au fost suspendate sau nu au fost
demarate măsurile de executare silită a creanțelor fiscale prin somație, poprire
sau valorificarea bunurilor la licitație, cu excepția executărilor silite care se aplică
pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești
pronunțate în materie penală;

z au fost aplicate o serie de măsuri fiscale pentru contribuabilii care aveau în
derulare înlesniri la plată, având în vedere faptul că aceștia se aflau deja în
dificultate financiară iar starea de urgență le-a îngreunat desfășurarea activității;

z simplificarea procedurilor interne de lucru și extinderea rambursării TVA cu
control ulterior, ceea ce a asigurat susținerea lichidităților în sectorul privat;

z persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au importat
medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente
medicale și materiale sanitare care sunt utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea
și combaterea virusului COVID-19 au beneficiat de facilități privind plata
obligațiilor vamale;

z a fost acordată o bonificație, pentru plata la termen a impozitului pe profit şi a
celui pe veniturile microîntreprinderilor; bonificația a fost de 5% pentru
contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii și ceilalți contribuabili;
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z eșalonarea la plată simplificată, care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni,
pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență;

z anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale
restante la data de 31.03.2020;

z restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, pe o
perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii.

Toate aceste facilităţi, coroborate cu civismul fiscal de care au dat dovadă din nou
contribuabilii sibieni au generat un nivel al veniturilor bugetare încasate în anul 2020,
superior estimărilor existente la începutul pandemiei.

Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în 2020, comparativ cu
anul precedent, se prezintă astfel:

- lei-
Nr.
crt. Buget Realizări

31.12.2020
Realizări
31.12.2019 Evoluţie

A Bugetul de stat 1.539.545.019 1.514.953.513 101,62
din care, încasări în vamă 158.201.840 176.968.207 89,40%

B Bugetul asigurărilor sociale de stat 1.346.294.660 1.341.537.301 100,35%
C Bugetul asigurărilor sociale de sănătate 540.497.431 558.803.744 96,72%
D Bugetul asigurărilor pentru şomaj 44.092.492 41.754.776 105,60%
E TOTAL buget consolidat 3.470.429.602 3.457.049.334 100,39%
F Total buget consolidat, exclusiv încasări în vamă 3.312.227.762 3.280.081.127 100,98%

Componenţa veniturilor bugetului general consolidat încasate în perioada 01.01-31.12.2020 (mii lei)

Remarcăm o creștere cu 0,98 % a veniturilor bugetare colectate comparativ cu anul
precedent în condiţiile în care obligaţiile fiscale declarate de contribuabili au înregistrat o
creştere cu 6,61%. În anul 2020 sumele declarate de contribuabili au fost de 3.724,84 mil lei
în timp ce în anul 2019 sumele declarate au fost de 3.493,82 mil lei.

În vederea analizării activităţii de colectare desfăşurate la nivelul A.J.F.P.Sibiu,
rezultatele obţinute sunt comensurate cu ajutorul indicatorilor de performanţă care se
monitorizează la nivelul tuturor organelor fiscale, după cum urmează:

Fisa Denumire indicator Ţinte
2020

Nivel realizat la
31.12.2020

F 1 Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare
( valori nete ) - program provizoriu 100% 94,28%

F 2 Gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale ( valoric ),
inclusiv plati partiale 87% 78,57%

F 3 Gradul de depunere voluntară a declaratiilor fiscale, pe tipuri de
impozite 97% 94,71%

F 4 Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice 76% 59,54%
F 5 Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice 42% 43,22%
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În scopul creşterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat,
reducerii arieratelor la bugetul general consolidat şi preîntâmpinării formării de noi arierate, în
cursul anului 2020 a fost îndrumată şi monitorizată permanent activitatea organelor fiscale
din cadrul A.J.F.P. Sibiu în materie de colectare a creanţelor bugetare, datorate de
contribuabili persoane fizice si juridice, prin :

z informarea contribuabililor privind facilitatile fiscale de care pot beneficia în anul 2020;
z intensificarea activităţilor de informare şi stimulare a contribuabililor privind
depunerea declaraţiilor, cererilor şi a altor documente prin intermediul utilizării
serviciului Spaţiu Privat Virtual (SPV) în scopul minimizării contactului cu contribuabilii,
reducerii timpului alocat de contribuabili informării pentru îndeplinirea obligaţiilor
fiscale, reducerii costurilor alocate în procesul de administrare a veniturilor şi
degrevării activităţii salariaţilor din cadrul unităţilor fiscale;

z monitorizarea contribuabililor care înregistrează cele mai mari arierate certe;
z promovarea utilizării serviciilor de plată on-line şi a celei prin intermediul cardurilor
bancare;

z asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili, atât în
scris prin răspunsuri oferite la solicitarile contribuabililor cât şi telefonic.

z pentru asigurarea serviciilor oferite contribuabililor pe bază de programare online, la
mezaninul clădirii a fost amenajată o încăpere destinată exclusiv acestui scop, dotată
cu birou, scaune şi calculator, informaţiile despre accesul la aceasta fiind afişate
în holul de la intrarea în instituţie.

Structura contribuabililor administraţi în perioada 01.01.2020-31.12.2020 la nivelul
A.J.F.P. SIBIU, comparativ cu perioada similară din anul precedent, se prezintă astfel:

01.01.2019
-

31.12.2019

01.01.2020
-

31.12.2020
Număr persoane juridice, din care: 28.408 29.760
- Sedii centrale 26.833 28.142
- Sedii secundare 1.575 1.618

Număr persoane fizice, din care: 173.350 118.658
Număr persoane fizice autorizate, în următoarea structură: 21.175 21.644
- Nr. persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 11.197 11.589
- Nr. persoane fizice care exercită profesii libere 4.818 4.902
- Întreprinderi individuale 4.616 4.615
- Întreprinderi familiale 544 538

Numar persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod
independent pe C.N.P. 152.175 97.014
Număr instituţii publice 476 478
Total contribuabili administraţi 202.234 148.896

Menţionăm faptul că scăderea numărului de persoane fizice care desfăşoară activităţi
economice în mod independent pe C.N.P. se datorează modificării criteriilor de interogare şi
agregare a datelor.

Situația principalelor facilități fiscale oferite contribuabililor se prezintă astfel:
z au fost depuse şi prelucrate 1.402 cereri de anulare a obligaţiilor fiscale

accesorii în baza O.U.G. nr. 69/2020;
z au fost depuse 598 cereri de eşalonare simplificată la plată în baza O.U.G. nr.

181/2020;
z au fost aprobate 11 decizii de eşalonare la plată în baza Legii nr. 207/2015

pentru suma totală de 2,49 mil lei, iar în sold la 31.12.2020 se aflau in derulare
53 de eşalonari la platâ în valoare de 13,49 mil lei.
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Totodată, considerăm a fi relevante pentru activitatea anului următoarele rezultate:
z asistenţă prin e-mail - din numarul total de 859 solicitări ale contribuabililor, un

numar de 827 (96,3% ) au fost formulate prin e-mail prin intermediul
Formularului de contact;

z depunerea on-line a declaraţiilor fiscale - din numărul total de 328.188
declaraţii fiscale depuse in anul 2020, 327.368 au fost depuse on-line (99,75%);

z spaţiul privat virtual - până la 31.12.2020 un număr de 40.819 contribuabili au
optat pentru utilizarea acestui serviciu, din care 16.947 persoane juridice (60%
din numărul total al persoanelor juridice înregistrate) şi 23.872 persoane fizice
(20% din numărul total al persoanelor fizice înregistrate); totodată, un număr de
233 utilizatori persoane fizice s-au înregistrat în SPV prin identificare vizuală
on-line, reprezentând 30% din numărul de persoane fizice înregistrate în SPV în
perioada august-decembrie 2020;

z serviciul de programare on-line - în perioada 11.08.2020-31.12.2020 un număr
de 387 contribuabili s-au programat on-line;

z servicii oferite telefonic - a fost acordată asistență telefonică unui numar de
6.398 contribuabili;

z îndrumare și asistență la sediile unităților fiscale - un număr de 45.943
contribuabili s-au prezentat la ghişeele AJFP Sibiu şi unităţilor fiscale
subordonate, în condiţiile aplicării de măsuri pentru prevenirea îmbolnavirilor şi
răspândirii virusului Covid-19; numărul de contribuabili care s-au prezentat la
sediile unităţilor fiscale din judeţul Sibiu in anul 2020 a fost mai mic cu 14.778
faţă de anul 2019;

z plata on-line a obligațiior fiscale - la ghişeele unităţilor de trezorerie din judeţul
Sibiu au fost efectuate 3.864 plăţi cu carduri bancare în valoare totală de
8.057.018 lei si plăţi on- line in valoare de 4.174.962 lei;

z începând cu luna aprilie 2020, în relaţia cu Trezoreria Statului a fost introdus
ordinul de plată multiplu electronic (OPME); în anul 2020 la nivelul judeţului
SIBIU au fost depuse un număr total de 33.304 OPME în valoare totală de
3.298.058.028,28 lei;

z au fost reduși semnificativ timpii în care se emit certificatele de atestare fiscală,
deciziile de rambursare TVA și cele de compensare;

z ca urmare a aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 48/2020 de soluţionare a
deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare, în anul 2020 procentul DNOR cu
control anticipat a fost de 8,62% în scădere cu 2,58% faţă de anul 2019 când
acesta a fost de 11,20%;

z au fost aplicate măsuri asiguratorii în cazul a 20 de contribuabili pentru sume
estimate de 147,23 mil lei, din care au fost emise titluri de creanţe pentru 11
contribuabili în valoare totală de 112,45 mil lei;

z au fost emise 253 de decizii de atragere a răspunderii solidare pentru suma de
25,53 mil.lei iar în sold la 31.12.2020 se aflau un numar de 790 decizii de
atragere a răspunderii solidare în valoare totală de 1.053,08 mil lei.

Arieratele totale înregistrate la data de 31.12.2020 au fost de 3.997,73 mil. lei, cu
311,06 mil. lei mai mari decât cele înregistrate la finele anului 2019, când acestea erau în
valoare de 3.686,67 mil.lei.

Aşa cum am menţionat anterior, obligaţiile scadente începând cu data de 21.03.2020
şi până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv nu au fost considerate restante. Pentru
acestea nu s-au calculat şi nu s-au datorat dobânzi şi penalităţi de întârziere. De asemenea,
măsurile de executare silită prin poprire au fost suspendate sau nu au început în această
perioadă, cu excepţia executărilor silite aplicate pentru recuperarea creanţelor stabilite prin
hotărâri judecătoreşti în materie penală, ceea ce a condus la diminuarea considerabilă atât a
măsurilor de executare silită cât şi a încasărilor obţinute prin executare silită.
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În aceste condiţii, situaţia comparativă privind încasările din executare silită pe forme
înregistrate în 2020 faţă de 2019 se prezintă astfel:

Executare silită 01.01-
31.12.2019/01.01-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020
Nr. Valoare Nr. Valoare

Somaţii comunicate 45.471 790.864.764 14.749 198.828.696
Sume încasate din somatii
comunicate 24.124 98.497.639 16.723 50.531.648

Popriri conturi bancare 20.273 228.752.157 3.223 46.776.563
Încasări popriri conturi bancare 20.129 70.544.415 6.324 23.237.309
Popriri terţi 4.551 82.587.434 841 25.314.465
Încasări din popriri terţi 2.865 7.046.192 930 3.344.939
Sechestre bunuri mobile 218 13.802.917 120 2.575.913
Valorificări bunuri mobile 36 326.663 1 2.609
Sechestre bunuri imobile 126 21.713.692 81 14.429.109
Valorificări bunuri imobile 12 746.791 1 80.856
Total măsuri executare silită aplicate 70.639 1.137.720.964 19.014 287.924.746
Total încasări din executare silită 47.166 177.161.700 23.979 77.197.361

Încasări din executare silită pe forme înregistrate în perioada 01.01-31.12.2020

.
Activitatea de inspecţie fiscală desfăşurată în cadrul AJFP Sibiu în anul 2020 se

reflectă în următorii indicatori de performanţă specifici:

Fişa Denumire indicator Nivel realizat la 31.12.2020
F6 Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili

persoane juridice 8,21 inspecţii/inspector

F7 Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili
persoane fizice 21,25 inspecţii/inspector

F8 Sume atrase suplimentar(nete) pe un inspector, urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice 5.731.188 lei/inspector

F9 Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice 544.860 lei / inspector

F10
Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-a
modificat baza de impunere in total impozite, taxe si contributii
verificate la contribuabili persoane juridice

80,79%
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F11
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspectie, urmare inspecţiilor
fiscale efectuate la contribuabilii persoane juridice care
inregistreaza pierdere fiscala

4.947.480 lei

F12 Durata medie a inspecţiei fiscale efectuată la contribuabilii
persoane juridice 10,29%

F13
Număr de controale inopinate efectuate de un inspector la
contribuabili persoane juridice în scopul conformării voluntare
a acestora la declararea şi plata obligaţiilor fiscale

0

Rezultatele înregistrate la nivelul Activităţii de Inspecţie Fiscală în anul 2020 sunt
prezentate în tabelul următor:
Nr.crt. Indicator Nivel realizat în perioada

01.01 – 31.12.2020
1 Numărul verificărilor efectuate 519

2 Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de
venituri (lei) 197.054.522

2.1 Diferenţe, din care: 197.039.822
2.1.1 impozit pe profit 4.945.223
2.1.2 impozit pe venit 27.251.553
2.1.3 TVA 27.653.786
2.1.4 alte impozite 5.377.473
2.1.5 contribuţii de asigurări sociale 91.366.810
2.1.6 contribuţii de asigurări de şomaj 2.137.613
2.1.7 contribuţii de asigurări sociale de sănătate 38.307.364
2.2 Amenzi 14.700

3 Numărul cazurilor transmise organelor de urmărire
penală în vederea continuării cercetărilor 8

4 Numărul amenzilor contravenţionale aplicate 12

5 Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate ca
urmare a controalelor anticipate efectuate 289

Ponderea sumelor stabilite suplimentar de inspecţia fiscală în perioada 01.01 – 31.12.2020 (mil.lei)

Principalele deficienţe constatate ca urmare a inspecţiilor fiscale au fost:
x neînregistrarea şi nedeclararea veniturilor impozabile;
x înregistrarea în evidenţele contabile de cheltuieli fictive, fără a avea la bază

documente justificative;
x conducerea incompletă şi necorespunzătoare a evidenţei contabile;
x înregistrarea de achiziţii de mărfuri fictive;
x deducerea eronata a TVA aferenta unor achiziţii care reprezintă transfer de active,

operaţiune neimpozabilă din punct de vedere al TVA;
x ascunderea surselor reale de aprovizionare prin inregistrarea si declararea la
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organul fiscal a achizitiilor efectuate de la societati cu comportament fiscal de tip
fantoma, sau de la societati care nu declara in nicio perioada fiscala livrari catre
aceasta, ori nu recunosc operatiunile de livrare;

x necolectatarea TVA aferenta lipsei de inventar;
x asociatii unor societăţii au ridicat sume de bani din conturile firmei, fără a le restitui

şi fără a justifica cu documente utilizarea lor în scopul realizării activităţii
economice a societăţii;

x folosirea mijloacelor fixe din patrimoniul societăţilor în interesul personal al
asociaţiilor sau administratorilor;

x acordarea, fara temei legal, de sume cu titlu de diurna achitate salariatilor detasati
in strainatate, sume care nu au fost considerate venituri din salarii de catre
societatile verificate si in consecinta acestea nu au fost incluse in baza de calcul a
contributiilor sociale obligatorii.

În concordanţă cu obiectivele cuprinse în Programul de Guvernare 2020 - 2024,
principalele deziderate pentru anul în curs sunt:

z creşterea conformării voluntare, prin impulsionarea conformării voluntare a
contribuabililor la declararea on-line şi plata obligaţiilor fiscale;

z creşterea eficienţei colectării, prin creșterea numărului de contribuabili care
accesează facilitățile fiscale oferite, prin utilizarea unor pârghii eficace şi eficiente,
în vederea recuperării arieratelor;

z reluarea activității de executare silită, evitându-se afectarea contribuabililor aflați
în dificultate, dar și eventualele cazuri de fraudă fiscală;

z eficientizarea activităţii de inspecţie fiscală prin efectuarea cu prioritate de
controale:
- la persoane juridice: identificate cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer,
care desfasoară activităţi de detaşare a salariaţilor pe teritoriul unui stat
membru în vederea prestării de servicii transnaţionale, care desfasoară
activităţi în domeniul IT, intrate în insolvenţă şi comunicate de către serviciul
juridic pentru efectuarea de inspecţii fiscale, care inregistrează TVA de
rambursat în vederea soluţionarii DNOR cu control anticipat;
- la persoane fizice care desfăşoara activităţi de comerţ cu autovehicule
second-hand, tranzacţii imobiliare, inginerie şi consultanţă tehnică, juridice
( respectiv avocaţi, notari, executori judecatoreşti), activităţi agricole;

z creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor, prin implementarea şi
dezvoltarea canalelor moderne de comunicare, în vederea creşterii procentului
de utilizare de către contribuabili a mijloacelor electronice şi implicit
reducerea costurilor de conformare ale contribuabilillor

z dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
z îmbunătăţirea managementului resurselor umane, redistribuirea

personalului în funcţie de necesităţi şi creşterea nivelului de pregătire
profesională a angajaţilor;

z înaintarea unor propuneri legislative, organizatorice și tehnice concrete către
conducerea ANAF în vederea informatizării și automatizării unor procese,
eficientizării activității și reducerii costului colectării; totodată, vom propune
implicarea structurilor competitive din cadrul AJFP Sibiu în cadrul unor proiecte-
pilot, derulate în special în zona de informatizare.

Ec. Ion Radu Dobre,
Şef administraţie


