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    Nr. OTG DEX 256/21.04.2022 
 
 
 
 

RAPORT DE  ACTIVITATE AL  A.J.F.P.  OLT 
PENTRU ANUL 2021-  ACTIVITATEA DE COLECTARE A CREANTELOR BUGETARE 

 
 

La nivelul AJFP OLT, la data de 31.12 2021, au fost realizate incasari la bugetul general 
consolidat al statului in suma de 1.660,40 mil. lei, raportat la un program de incasari venituri 
bugetare in suma de 1.590,19 mil. lei, ceea ce reprezinta realizare in procent de 104,42, cu o 
depasire in suma de 70,21 mil. lei.  

Prezentam urmatoarele aspecte : 
 

➢ In anul 2021, au fost  administraţi in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Olt,  un numar de 190.285 contribuabili fata de anul 2020 in care numarul 
contribuabililor administrati a fost de 194.373, rezultand o scadere cu un numar de  
4.088  avand urmatoarea structura : 
✓ Persoane juridice active –   18.051 
✓ Persoane fizice              -   10.933 
✓ Sedii secundare             –        683 
✓ Alti platitori                    -160.618 

 
 

I. Realizarea veniturilor bugetare pe total şi pe bugete în anul 2021 , 
comparativ cu realizările anului 2020  

 
 
In anul 2021 veniturile bugetare in cadrul bugetului general consolidat  au fost in suma 

de 1.660,40 mil. lei pentru un program repartizat in suma de 1.590,91 mil. lei ceea ce 
reprezinta o realizare de 104,42%, comparativ cu realizările anului 2020 in suma de 
1.438,91 mil. lei  aferente unui program alocat  de 1.439,61 mil. lei, respectiv un  procent 
de realizare a programului de incasari  de  99,95.  

Realizarile pe feluri de bugete in cadrul bugetului general consolidat al statului in 
anul 2021,  se prezinta astfel: 

 
 

• bugetul de stat,  incasari in suma de 652,73 mil. lei 

• bugetul asigurarilor sociale de stat, incasari in suma de 695,70 mil. lei 

• bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate, incasari in suma de 287,61 
mil. lei 

• bugetul asigurarilor pentru somaj, incasari in suma de 24,36 mil. lei. 
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Astfel, 
 
-la bugetul de stat incasarile au fost in anul 2021 in suma de 652.730.744 lei pentru un 

program repartizat in suma de 640.940.000 lei, cu un grad de realizare  de 101,83%, comparativ 
cu incasarile anului 2020 in suma de 552.354.087 lei  aferente unui un program repartizat in 
suma de 560.930.000 lei cu un grad  de realizare de 98,47 %. 

-la bugetul asigurarilor sociale de stat incasarile au fost in suma de 695.702.510 lei 
pentru un program repartizat in suma de 653.230.000 lei, cu un grad de realizare de 106,50% 
comparativ cu incasarile anului 2020 in suma de 607.565.763 lei  pentru un program  repartizat 
in suma de 602.550.000 lei, cu un grad de realizare de 100,83 %. 

-la bugetul FNUASS incasarile au fost in suma de 287.605.058 lei pentru un program 
repartizat in suma de 274.070.000 lei, cu un grad de realizare de 104,93 %, comparativ cu 
incasarile  anului 2020 in suma de 258.037.833 lei pentru un program repartizat in suma de  
255.210.000 lei cu un grad de realizare de 101,10%. 

-la bugetul asigurarilor pentru somaj incasarile au fost in suma de 24.358.916 lei pentru 
un program repartizat in suma 21.950.000 lei, cu un grad de realizare de 110,94%, comparativ 
cu inasarile anului 2020 in suma de 20.957.289 lei pentru un program repartizat in suma de  
20.920.000 lei, cu un grad de realizare de 100,17%.  

 
 

- lei  

 Program 
Ianuarie-

decembrie   
2021 

Realizat 
Ianuarie-

decembrie  
2021 

Grad de 
realizare % 

Program 
Ianuarie-

decembrie   
2020 

Realizat 
Ianuarie-

decembrie  
2020 

Grad de 
realizare 

% 

Bugetul de 
stat 640.940.000 652.730.744 101.83 560.930.000 552.354.087 98.47 

Bugetul 
asigurărilor  

sociale de stat 
653.230.000 695.702.510 106.50 602.550.000 607.565.763 100.83 

Bugetul 
FNUASS 274.070.000 287.605.058 104,93 255.210.000 258.037.833 101.10 

Bugetul 
asigurărilor 

pentru 
şomaj 

21.950.000 24.358.916 110.94 20.920.000 20.957.289 100.17 

 
 
T O T A L BGC 1.590.190.000 1.660.397.228 104.42 1.439.610.000 1.438.914.972 99.95 

 
 



 

      

 
 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 

 

652,73 552,35 695,7
607,57

287,61 258,04

24,36
20,96

1.660,40
1.438,91

0

500

1000

1500

2000

 BSTAT  BAS BASS BSOMAJ BGC

Comparatie  incasari pe bugete anii 2021 cu 2020

2021

2020

 
 

La nivelul structurilor teritoriale, situaţia privind gradul de realizare a programului 
de încasări venituri bugetare  pentru anul 2021, este urmatoarea: 

 
✓ Structura AJFP/Colectare,  a realizat incasari totale in suma de 867,12 mil. lei, 

aferent unui  program repartizat in suma de  812,29 mil. lei,  reprezentand  
crestere fata de program  de 106,74%, si un procent de  realizare de 53 % in 
totalul incasarilor AJFP OLT.     

✓ SFO BALS procent realizare 108,78  aferent incasarilor in suma de 93.88 mil. lei, 
pentru programul repartizat in suma de 86,30 mil. lei,  si un procent de  
realizare de 6 % in totalul incasarilor AJFP OLT.     

✓ SFO  CORABIA  procent realizare 108,15 % aferent incasarilor in suma de 107,59 
mil. lei, pentru programul repartizat in suma de 99,48  mil. lei,  si un procent de  
realizare de 6 % in totalul incasarilor  AJFP OLT.     

✓ SFM CARACAL, a realizat incasari in suma de 254,68 mil. lei, procent de realizare 
de 102,53%  pentru  programul repartizat in suma de 248,39 mil. lei,  si un 
procent de  realizare de 15 % in totalul incasarilor  AJFP OLT.     

✓ Contribuabilii Mijlocii, au realizat incasari in suma de 337,14 mil. lei  
reprezentand  98,08 %  pentru programul repartizat in suma de 343,73 mil lei, si 
un procent de  realizare de 20 % in totalul incasarilor AJFP OLT.     
    

 
lei  

UNITATE FISCALĂ Program anul 2021 Realizat anul 2021 
 

Grad de realizare 
% 

AJFP OLT  SLATINA 812.290.000 867.116.826 106.74 

SFM  CARACAL 248.390.000 254.678.385 102.53 

SFO BALS 86.300.000 93.877.836 108.78 

SFO CORABIA 99.480.000 107.588.770 108.15 

CONTRIBUABILI MIJLOCII 343.730.000 337.135.411 98.08 

TOTAL B.G.C. 1.590.190.000 1.660.397.228 104,42 
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➢ Analizand realizarile pe feluri de bugete, in cadrul bugetului general consolidat, 

comparativ cu realizarile anului 2020,  se constata ca,  totalul sumei incasate in anul 
2021  de 1.660,40 mil. lei  a reprezentat 115,39%  comparativ cu incasarea anului 
2020, in suma de 1.438.91 mil lei, ceea ce reprezinta o majorare cu suma de 221,48 
mil. lei.  

 
Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe fiecare buget in parte în anul 

2021, comparativ cu realizările anului 2020 se prezintă astfel:  
 
-la  bugetul de stat suma incasata in anul 2021 de 652.730.744 lei a fost mai mare cu 

118,17%  decat suma incasata in anul 2020, respectiv 552.354.087 lei. 
- la bugetul asigurarilor sociale de stat suma incasata in anul 2021 de 695.702.510 lei a 

fost mai mare cu 114,51% fata de incasarile anului 2020 in suma de 607.565.763 lei. 
-la bugetul FNUASS suma incasata in anul 2021 de 287.605.058 lei a fost mai mare cu 

111,46% decat incasarile anului 2020 in suma de 258.037.833 lei. 
-la bugetul  asigurarilor de somaj suma incasata in anul 2021 de 24.358.916 lei a fost 

mai mare cu 116,23% decat suma incasata in anul 2020 de 20.957.289 lei. 
                                                                                                                            -lei- 

 Realizat 
Cumulat  2021 

Realizat 
Cumulat  2020 

Grad de 
realizare 

2021/2020 
 % 

Bugetul de stat 652.730.744 552.354.087 118,17% 

Bugetul asigurărilor  sociale de 
stat 

695.702.510 607.565.763 114,51% 

Bugetul FNUS 287.605.058 258.037.833 111,46% 

Buget asigurărilor pentru şomaj  24.358.916 20.957.289 116,23% 

T O T A L   B G C 
1.660.397.228 1.438.914.972 115,39% 
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➢ In continuare prezentam situaţia realizarilor veniturilor in cadrul bugetului de stat în 
perioada ianuarie – decembrie 2021, acestea fiind in suma de 652,73 lei pe 
principalele impozite şi taxe, comparativ cu  realizările perioadei similare ale anului 
2020 in care,  suma incasata a fost in suma de  552,35 mil. lei.  

Rezulta ca, in  anul 2021 incasarile la bugetul de stat  au inregistrat o crestere in 
suma de 100,37 mil lei, comparativ cu anul 2020,  respectiv realizare de 118,17%,  

 
     dintre care: 
 

✓   la impozitul pe profit a fost incasata suma de  65,06 mil. lei, si reprezinta 98,94 
%   din suma de 65,75 mil lei incasata in anul 2020. 

✓  la impozitul pe  venit, suma totala incasata a fost de 230,31 mil. lei, si 
reprezenta crestere de 116,78% fata de  suma incasata in anul 2020  de 197,21 
mil lei. 

✓   la  taxa pe valoarea adaugata, a fost incasata suma de 179,22 mil. lei, cu o 
crestere de 129,98% fata de incasarea anului 2020 in suma de 137,88 mil lei. 

✓   la  rest venituri s-a incasat suma de 178,92 mil. lei, cu o depasire de 117,56% 
fata de incasarea anului 2020 in suma de 152,20 mil lei. 

 
 
 

 
Realizat 

2021 
Realizat 

2020 
2021/2020 

% 

Total Buget de stat  (exclusiv 
încasări în vamă), din care: 

 
652.730.744 

 

 
552.354.087 

 
118,17 

- Impozit pe profit; 65.057.161 65.753.325 98,94% 

- Impozit pe venit; nb 230.306.933 197.209.514 116,78% 

- TVA (exclusiv încasari pentru 
importurile de bunuri); 179.221.390 137.885.056 129,98% 

 
- Accize (exclusiv încasări în -774.507 -688.814  
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vamă);  

- Rest venituri (exclusiv 
încasari în vamă); 178.919.767 152.195.006 117,56% 
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II. Evoluţia arieratelor bugetare recuperabile inregistrate de contribuabili  

persoane juridice si persoane fizice 
 

 
 

In cadrul AJFP Olt, in atentia managementului institutiei, este gradul de  recuperare a 
arieratelor bugetare recuperabile cat si a arieratelor nerecuperabile.  
 

➢ In anul 2021,  totalul  arieratelor  recuperabile  aferente contribuabililor persoane 
fizice si juridice   in suma de 247,66 mil. lei, a crescut cu suma de  13,91 mil lei fata 
de totalul arieratelor recuperabile bugetare aferente  anului 2020 in suma de 233,75 
mil lei. 

 
 
Pe feluri de bugete in cadrul bugetului general consolidat situatia este urmatoarea: 

 
    lei 
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Arierate 

recuperabile la  
31.12. 2021 

Arierate 
recuperabile la  

31.12.2020 

Procent 
2021/2020 Diferenţe +/- 

31.12.2021/ 
31.12.2020 

Buget de stat 165.755.119 156.311.289 106,04 9.443.830 

Bugetul  asigurărilor   
sociale  de stat 

55.424.245 50.573.446 
109,59 

4.850.799 

Bugetul Fondului naţional 
unic de sănătate 

26.227.170 26.124.002 
100,39 

103.168 

Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj  

249.365 738.288 
33,78 

-488.923 

T O T A L   BGC 247.655.899 233.747.025 105,95 13.908.874 
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➢ In anul 2021,  creantele fiscale totale recuperabile si nerecuperabile, aferente 

contribuabililor persoane  juridice si contribuabililor persoane fizice,  ramase de incasat 

la bugetul general consolidat al statului, au fost in suma de  1.371,53  mil. lei, fata de 

creantele totale ramase de incasat aferente anului 2020 in suma de 1.975,05 mil. lei  

fiind  inregistrata o diminuare  cu  suma de 603,53 mil lei reprezentand   o diminuare cu 

30,56 %  fata de arieratele totale ale anului 2020.       

                                                                                                                                    lei                          

 

Creanţele fiscale 
31.12.2021 

Creanţele fiscale 
31.12.2020 

Diferenţe +/- 
31.12.2021 
31.12. 2020 

Suma 
Procent 

diminuare 

Persoane juridice 840.962.004 872.215.550 -31.253.546 3,58 

Persoane fizice 530.565.550 1.102.838.777 -572.273.227 51,89 

Total 1.371.527.554 1.975.054.327 -603.526.773 30,56 
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In totalul creantelor de recuperat de 1.371.527.554 lei suma de 963.841.351 lei 

reprezinta debite neachitate,  iar suma de 405.786.203 lei, reprezinta  accesorii  aferente 
debitelor neachitate la scadenta.   

 Defalcat pe categorii de bugete in cadrul bugetului general consolidat al statului 
situatia se prezinta astfel: 

                                                                                                              
   - lei - 

 
Total Debit Accesorii 

Buget de stat 1.194.994.845 817.454.224 377.540.621 

Bugetul  asigurărilor   sociale  de 
stat 

123.446.971 103.658.693 19.788.278 

Bugetul Fondului naţional unic de 
sănătate 

50.718.845 41.203.822 9.515.023 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  2.366.893 1.524.612 842.281 

Total BGC 1.371.527.554 963.841.351 405.786.203 

   
Analizand evoluţia creanţelor fiscale totale  la data de 31.12.2021, comparativ cu 

31.12.2020 pe categorii de bugete in cadrul bugetului general consolidat, constatam ca in anul 
2021 suma totala a creantelor totale  ramase de recuperat s-a diminuat fata de anul 2020 cu 
suma de 603,52 mil. lei respectiv 30,56 %, diminuarea provenind din reducerea  cu 51,89 % a 
creantelor persoanelor fizice  fata de anul 2020 si cu 3,5 % a creantelor persoanelor juridice  
comparativ cu anul 2020. 
                                                                                                                                          
 
 
 

III. Activitatea de colectare a creanţelor bugetare prin modalităţi de executare silită 
 

  In ceea ce priveste activitatea de colectare a creantelor bugetare prin modalitati de 

executare silita, incasările  in anul 2021 aferente  contribuabililor  persoane fizice şi   juridice, au 

fost in suma de 128.536.870 lei comparativ cu incasarile anului 2020 in suma de 64.054.442 lei  

ceea ce reprezinta o majorare de 64,48 mil lei, respectiv o  crestere in procent de 200,67%. 

 In anul 2020 din cauza problemelor generate de pandemia SARS-COV19,  modalitatile de 

aplicare a executarii silite conform legii au fost suspendate, acestea fiind anulate in anul 2021, ceea 

ce explica majorarea cu 200,67% a incasarilor din executare silita. 
 
 
 Încasările din executare silită, pentru persoane fizice şi juridice, cumulat de la 
începutul anului 2021, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020, se prezintă astfel:   
 
                                                                                                                           lei 

                                                                                                                                                                                         

 
Încasări 

executare silită  
anul 2021 

Încasări executare 
silită  

anul 2020 

Diferenta 
2021/2020 

Dinamică 2021/2020 
% 

Buget de stat 68.071.613 32.640.332 3.543.128 208.55% 

Bugetul  asigurărilor   sociale  43.520.339 22.510.167 21.010.172 193.34% 
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de stat 

Bugetul Fondului naţional 
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16.913.979 8.883.419 
8.030.560 

190.40% 

Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

30.939 20.524 
10.415 
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T O T A L   BGC 128.536.870 64.054.442 
64.482.428 

200.67% 
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                 Pentru realizarea obiectivelor s-a actionat astfel: 

 

➢ Analiza permanenta  în dinamică, a  încasarilor veniturilor bugetului general consolidat 
în raport cu nivelul programat, pe unităţile teritoriale şi pe principalele venituri: 
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✓ efectuarea   propunerilor privind îmbunatăţire  gradului de încasare a veniturilor 
bugetare,  

✓ repartizarea programului de încasari a veniturilor bugetare pentru fiecare 
unitate  fiscala ( an/ trimestre/ luni) concomitent cu monitorizarea realizarii 
acestuia ; 

✓ analiza eventualelor disfuncţionalităţi aparute în activitatea de încasare a 
veniturilor bugetare la nivelul structurilor teritoriale şi elaborarea masurilor 
pentru    îmbunătăţirea acestora.  

➢ Îndrumarea si monitorizarea permanenta a   organelor fiscale  teritoriale pe linia  
colectării veniturilor bugetare; 

✓ urmarirea operativă a încasărilor  în urma aplicării măsurilor de executare silită 
asupra contribuabililor cu obligaţii restante la bugetul general consolidat al 
statului; 

✓ verificarea permanenta a inscrierii creantelor fiscale   pentru care s-au emis 
titluri executorii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare; 

✓ verificarea respectarii conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca 
contribuabilii beneficiari ai inlesnirilorilor la plata obligatiilor bugetare in 
vederea recuperarii obligatiilor restante; 

✓ aplicarea masurilor de  recuperare a creanţelor bugetare aferente 
contribuabililor transferati in subsistemul creantelor contribuabililor declarati 
insolvabili şi stadiul măsurilor de atragere a răspunderii solidare in conformitate 
cu  Codul de procedură fiscală;  

➢ Acţiuni intreprinse   pe linia informării şi educării contribuabililor în domeniul 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, creeării condiţiilor necesare pentru creşterea 
gradului de conformare fiscala şi pentru reducerea evaziunii fiscale datorate 
necunoaşterii de către contribuabili a reglementarilor fiscale şi a obligaţiilor acestora 
faţă de bugetul general consolidat. 

 
 
 
 
 

Acţiuni propuse pentru anul 2022 
 

În vederea implementării obiectivelor din Strategia A.N.A.F. pentru perioada 2021-2024, 
se întreprind în continuare măsuri pentru creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare 
şi obţinerea rezultatelor propuse, respectiv:  

 

• creşterea gradului de realizare a programului de incasari venituri bugetare; 

• creşterea gradului de conformare voluntară la plată a contribuabililor; 

• creşterea gradului de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale; 

• îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de executare silită; 

• creşterea ratei de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de 
inspecţie fiscală pentru persoane juridice şi pentru persoane fizice; 

• diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent, pentru 
persoane juridice si pentru persoane fizice; 

• imbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii. 
 

Măsuri ferme vor   fi aplicate   în următoarele direcţii: 
 

✓ urmărirea încasării veniturilor prin aplicarea procedurilor de executare silită, constând 
în popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare precum şi popriri asupra 
sumelor datorate debitorului de către terţe persoane; 
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✓ identificarea prin toate mijloacele posibile a bunurilor mobile şi imobile aflate 
înproprietatea debitorilor şi aplicarea sechestrelor, precum şi declanşarea ori 
continuarea valorificării bunurilor respective; 

✓ aplicarea de măsuri asigurătorii în cazul contribuabililor care înregistrează obligaţii 
fiscale restante şi care prezintă risc ridicat de a se sustrage, de a-şi ascunde sau risipi 
patrimoniul; 

✓ informarea contribuabililor privind posibilitatea eşalonării la plată a arieratelor 
conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală şi continuarea aplicării 
sistemului de înlesniri la plata obligaţiilor pentru contribuabilii aflaţi în dificultate 
generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, măsură ce vine în sprijinul 
mediului de afaceri şi care are drept scop impulsionarea încasărilor la bugetul general 
consolidat şi reducerea arieratelor bugetare; 

✓ analizarea permanentă a situaţiei contribuabililor aflaţi în insolvenţă şi a gradului 
derecuperare a creanţelor înscrise la masa credală. 

 
  Pentru creşterea eficienţei activităţii de colectare si executare silită şi diminuarea 

arieratelor recuperabile, la nivelul AJFP OLT, se vor întreprinde următoarele măsuri: 
✓ acţiuni de instruire permanentă a funcţionarilor publici cu atribuţii în acest sens din 

cadrul organelor fiscale, pentru actualizarea şi perfecţionarea cunoştinţelor 
profesionale în domeniul legislaţiei fiscale şi a procedurilor operaţionale utilizate; 

✓ organizarea de şedinţe cu organele fiscale din subordine în vederea analizării 
activităţii de colectare şi executare silită şi a măsurilor întreprinse pentru realizarea 
programului de încasări venituri bugetare; 

✓ monitorizarea  contribuabililor care înregistrează cele mai mari arierate certe, în 
vederea impulsionarii incasarilor, analiza datelor comunicate de structurile fiscale 
teritoriale. 
Prin structurile de asistenţă contribuabili se acţionează în continuare în sensul 

creşterii gradului de conformare voluntară la plată şi la declararea obligaţiilor fiscale de 
către contribuabili: materiale informative, întâlniri de lucru, campanii de informare, 
comunicate de presă. 

Se va urmari intensificarea activităţii 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. 

Având în vedere că îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii este un obiectiv care 
trebuie permanent urmărit, se vor întreprinde în continuare măsuri pentru dezvoltarea 
aptitudinilor de comunicare şi a atitudinii profesionale a personalului care intră în contact 
direct cu contribuabilii la ghişeu, telefonic sau în scris şi pentru conştientizarea importanţei 
rolului funcţionarilor publici de reprezentare a imaginii ANAF, fiind interfaţa între 
administraţia fiscală şi contribuabili. 

 
 

FLORINEL MELERU 
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