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CUVINTE CHEIE- GLOSAR DE TERMENI  

 

Cuvinte cheie: evaziune fiscală, optimizare fiscală, fraudă fiscală, sistem investigativ, analiză de 

risc fiscal, indicatori financiari, risc fiscal, proces investigativ, bias-uri investigative, probe, 

control antifraudă fiscală, elicitation, informație financiar contabilă,  

Glosar de termeni: (o parte dintre definiții reprezintă contribuții proprii)  

analiză de risc fiscal      activitatea efectuată de organul fiscal în scopul identificării riscurilor de                                        

neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute 

de legislația fiscală, de a le evalua, de a le gestiona, precum și de a le utiliza în scopul efectuării 

activităților de administrare fiscală; 

bias investigativ        este în sine o exagerare în favoarea sau în defavoarea unui lucru, a unei 

noţiuni sau a unei persoane, într-un mod considerat nedrept sau o eroare de logică, care afectează 

procesul investigativ, denaturând constatările și decizia. 

contribuabil      orice persoană fizică, juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică care 

are obligația supunerii la impozitare potrivit legislației fiscale;  

control antifraudă fiscală      controlul fiscal operativ și inopinat desfășurat de inspectorii 

antifraudă, în mod curent sau potrivit unei tematici prestabilite, constând în verificarea faptică și 

documentară a realității și legalității activităților economice întreprinse de către un subiect 

impozabil, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale a acestuia, ori pentru constatarea, analizarea și 

evaluarea unui risc fiscal specific urmate de activitatea de întreprindere a demersurilor corective 

în situațiile în care există abateri;  

controlul fiscal    reprezintă instrumentul principal al puterilor publice, utilizat pentru 

supravegherea și determinarea conformării contribuabililor, exercitat de către controlorii fiscali 

prin metode și tehnici specifice, având ca scop să asigure constituirea resurselor financiare publice, 

în speță a veniturilor fiscale; 

 

elicitation        procesul de culegere a informaţiilor din surse umane utilizând discuţii dirijate 

disimulând intenţia culegătorului de a obţine informaţii, precum şi faptul că acestea au fost 
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furnizate; 

 

evaziune fiscală       evaziunea fiscală se manifestă prin sustragerea, pe o cale sau alta, de la 

impozitarea veniturilor și bunurilor ce cad sub incidența impozitării fiscale; 

fiscalitate    cadrul legislativ  național ce reglementează obligațiile fiscale ale contribuabililor;  

fraudă fiscală     formă agravantă a evaziunii fiscale, comisă în mod intenționat și care face obiectul 

unor sancțiuni penale constând în sustragerea contribuabilului de la respectarea obligațiilor fiscale 

prin folosirea, de regulă, de mijloace frauduloase; 

obligație fiscală      obligația de plată a oricărei sume cuvenite bugetului general consolidat, 

constând în obligația fiscală principală și obligația fiscală accesorie; 

optimizare fiscală       acea acțiune abilă și creativă a contribuabilului, de minimizare a sarcinii 

fiscale prin valorificarea într-un mod cât mai inteligent a unui cadru legislativ imperfect, 

inconsecvent, cu prevederi contradictorii și echivoce concretizate într-o premisă a evitării 

obligațiilor datorate statului, fără ca aceasta să intre sub regimul contravențiilor sau infracțiunilor, 

fără să aibă urmări sancționatoare; 

risc fiscal      probabilitatea nerespectării obligațiilor fiscale de către un contribuabil/plătitor;  
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INTRODUCERE 

Motivația alegerii temei, importanța și actualitatea 

 Evaziunea fiscală constituie un subiect de interes major la nivel global, pentru statele 

membre ale Uniunii Europene (UE) și implicit pentru România, țară ce tinde către o dezvoltare 

economică și socială rapidă și durabilă. Contextul pandemic actual care a generat criza sanitară 

mondială, a indus dezechilibre majore și în plan economic, ale căror efecte vor fi resimțite pe 

termen mediu și lung. Fenomenul evazionist nu s-a estompat odată cu apariția pandemiei mondiale, 

evazioniștii găsind noi căi de a-și pune în aplicare metodele iscusite de eludare a legilor chiar dacă 

s-au confruntat cu închiderea granițelor. Astfel, pentru ca statul și organele de control să poată 

combate eficient un fenomen în plină dezvoltare și propagare, metodele de combatere a evaziunii 

fiscale comportă și ele o importanță majoră necesitând o permanentă perfecționare pentru a fi 

eficiente. Perfecționarea tehnicilor investigative poate avea rezultate doar cu ajutorul unei cercetări 

aprofundate a întregului domeniu și cu preluarea exemplelor de bune practici din acele state în 

care evaziunea și frauda fiscală nu au cote atât de ridicate. 

Scopul și importanța cercetării cu titlul Tehnici investigative privind evaziunea fiscală în 

context național și european le conferă întocmai actualitatea și nivelul de răspândire al 

fenomenului evazionist, de rapiditatea cu care se modifică factorii generatori ai evaziunii și de 

propagarea tot mai mare a fenomenului. Studiul definește și analizează principalele concepte din 

domeniul evaziunii și fraudei fiscale, cu scopul înțelegerii noțiunilor de bază, cât mai aprofundat, 

pentru a facilita înțelegerea fenomenului în scopul identificării celor mai eficiente metode de 

investigare și combatere. respectiv: evaziune fiscală licită  - optimizare fiscală, evaziune fiscală 

ilicită – frauda fiscală, planificare fiscală, moralul fiscal, tehnici de investigare, elicitation, biasuri 

investigative (erorile procesului investigativ). 

Totodată, abordarea acestei teme de cercetare o considerăm importantă deoarece abordează 

și deschide, în același timp, noi direcții de cercetare pe tema: 

- Necesității existenței unor structuri de control bine organizate, cu un statut distinct și 

atribuții sporite, care să urmeze principii clar definite, menite să conducă la  eficiență 

în combaterea fenomenului evazionist; 

- Identificării sincopelor de natură legislativă sau organizatorică ce îngreunează 

activitatea de control în raport cu exemple de bune practici abordate la nivel mondial; 
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- Eficientizării activității organelor de control fiscal din România întru atingerea 

obiectivelor de combatere și prevenire a evaziunii și fraudei fiscale, evidențiind 

necesitatea pregătirii continue a inspectorilor și noi abordări în analiza de risc fiscal. 

Tema de cercetare reprezintă o continuare a preocupărilor personale în domeniul 

investigațiilor fiscale cu precădere a combaterii fenomenului de evaziune fiscală. Considerăm că 

identificarea în activitatea practică desfășurată a disfuncționalităților care îngreunează mecanismul 

de control, cu toate componentele sale: legislative, organizaționale, economice, sociale, reprezintă 

un punct important care deschide nu doar oportunitatea dezvoltării de noi cercetări pentru 

eficientizarea activității de control dar și posibilitatea eliminării factorilor de risc și a perfecționării 

cadrului legislativ care o guvernează. 

Actualitate temei de cercetare alese este direct proporțională cu abilitățile contribuabililor 

de a perfecta metodele de evitare a taxării și cu maniera în care aceștia reuşesc totuși să se 

conformeze reglementărilor în domeniul fiscal și contabil, în acord cu interesele statului, în spiritul 

şi în scopul legislației în domeniu, fără să contravină acestora. Provocările pentru inspectorii din 

cadrul instituțiilor cu atribuții de control, în special a specialiștilor din cadrul structurii antifraudă, 

sunt direct proporționale cu importanța și complexitatea temei. Identificarea modului și a măsurii 

în care graniţele legale ale contabilităţii și fiscalității au fost depășite, înțelegerea și diagnosticarea 

diverselor comportamente fiscale, menținerea nivelului de pregătire profesională coroborat cu un 

raționament profesional de excepție deasupra ingeniozității contribuabililor pentru a descoperi 

evaziunea și frauda fiscală, impun necesitatea cercetării continue și a dezbaterii problemelor de 

comportament fiscal, instabilitate legislativă, carențe ale mecanismului de control și necesitatea 

perfectării tehnicilor de investigare.  

Așezarea temei de cercetare în contextul cercetărilor științifice din domeniu și în 

context interdisciplinar  

Cercetarea analizează cauzele și evidențiază efectele fenomenului evazionist, puncte de 

plecare importante în procesul investigativ, identifică riscurile pe care le comportă activitatea de 

control și sincopele la nivel instituțional în raport cu principiile internaționale în domeniul 

verificărilor fiscale, dezbate modul de percepție al contribuabilului în raport cu verificările fiscale 

și deschide noi oportunități de îmbunătățire a controlului antifraudă. O imagine clară asupra 

întregului mecanism îl face mai ușor de înțeles și de controlat din perspectivă instituțională. 
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Abordarea temei cu privire la tehnicile investigative și la organele abilitate să desfășoare 

activitate de control, inclusiv din perspectivă economică, juridică, psihologică și socială, conferă 

acesteia caracterul interdisciplinar. Interdisciplinaritatea temei de cercetare impune abordarea unui 

ansamblu de metode de cercetare, modalități, reguli şi mijloace de cercetare interconectate în mod 

conştient în vederea soluționării problemelor determinate care în fapt reprezintă chiar scopul 

cercetării.  

Cercetarea vizează în primul rând prezentarea și analiza în detaliu a unor aspecte din 

doctrina de specialitate privitoare la evaziunea fiscală, dar și studii de caz întâlnite în practica cu 

care organele de control se întâlnesc frecvent și modul în care aceste spețe ar trebui abordate pentru 

o cât mai mare eficiență. Dincolo de partea conceptuală și de modul de abordare din cercetările de 

specialitate, rolul organelor de control este vital, modul de percepere și de acțiune al acestuia fiind 

principiul cheie în descoperirea și combaterea fenomenului. Nu în ultimul rând, instrumentele, 

informațiile și cunoștințele de specialitate de care dispun inspectorii au rol definitor în limitarea 

acestui fenomen ale cărui efecte se răsfrâng asupra întregii economii, dar și asupra nivelului de trai 

al fiecăruia dintre noi. 

Prin analiza unor aspecte relevante în domeniu, a disfuncționalităților identificate și a 

factorilor care le generează dar și prin emiterea unor judecăți de valoare, cercetarea își propune să 

aibă atât un ecou teoretic cât și o utilitate practică, să vină în sprijinul doctrinarilor deschizând noi 

oportunități de cercetare dar și al inspectorilor care activează în structurile de control întru 

eficientizarea activității acestora. 

Utilitatea practică a cercetării întreprinse o conferă însuși exemplele practice bazate pe 

raționamentul profesional, studiul comparativ privind optimizarea fiscală, studiile de caz 

concretizate în spețe de actualitate întâlnite în activitatea curentă, cercetarea empirică realizată, 

studiile econometrice, analiza tendințelor de evitare a obligațiilor fiscale.  

Interdisciplinaritatea temei și complexitatea activității de control dată de necesitatea 

efectuării controlului în toate domeniile de activitate din sfera economică, au impus studiul 

aprofundat atât al legislației cât și al literaturii de specialitate naționale și internaționale din 

domeniul economie, juridic, al finanţelor și cel administrativ. Totodată, o abordare corectă și 

completă a temei a impus utilizarea cunoștințelor de econometrie și software. 
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Stadiul actual al cercetării ştiinţifice în literatura de specialitate 

Factorii care determină cercetarea continuă pe acest segment, sunt, perimarea legislației și 

inventivitatea contribuabililor dornici să eludeze reglementările legislative și să-și minimizeze 

sarcina fiscală. Metodologia utilizată, cuprinde în primul rând munca de analiză documentară 

constând în analiza și sinteza doctrinei naționale și internaționale de specialitate, în vederea 

fundamentării ştiinţifice a cercetării ulterioare. 

Din perspectivă legislativă, cercetarea se raportează în principal cadrului fiscal definitoriu din 

România respectiv Legea nr. 227/20151 și Legea nr. 241/20052, cadrul legal în vigoare la această 

dată, ce reglementează obligațiile fundamentale ale contribuabililor în materie fiscală, definește 

tipurile de infracțiuni și contravenții legate de fenomenul evaziunii fiscale, împreună cu pedepsele 

și sancțiunile aplicabile. 

       Controlul fiscal reprezintă instrumentul principal al puterilor publice, utilizat pentru 

supravegherea și determinarea conformării contribuabililor, prin metode și tehnici specifice, 

având ca scop să asigure constituirea resurselor financiare publice, în speță a veniturilor fiscale. 

 În vederea ducerii la îndeplinire a demersului științific inițiat, avem în vedere preocupările 

susținute ale doctrinarilor, care au avut ca finalitate, lucrări consacrate în arealul științific de nișă, 

pe teme precum: fiscalitate comparată și tehnici de optimizare, evaziune și fraudă fiscală, tehnici 

de investigare, psihologie. 

Pilonii de bază ai literaturii naționale în domeniu, sunt lucrările autorilor Văcărel N., Hoanță 

N., Șaguna D.D., Ungureanu M.A., Costea I., Șanta.I.O., Cârlescu N., Chireac R.M., Pătroi.D. 

Lucrările autorului Ungureanu precum Fiscalitate Comparată și Tehnici de optimizare fiscală 

sau Controlul fiscal și evaziunea fiscală, abordează pe larg tematica evaziunii fiscale, analizând 

totodată variate strategii de optimizare, pornind de la componentele sistemului fiscal și definind 

rolul legislației în diminuarea și prevenirea practicilor evazioniste. 

Tematica optimizării fiscale, cu precădere prin intermediul societăților offshore, a constituit 

subiectul lucrării Roxanei Maria Chireac „Societățile comerciale offshore - între optimizare și 

evaziune fiscală” care face o radiografie amănunțită a acestui concept economic, plecând de la 

 
1 Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicat în  M.Of. nr. 88 din 10 septembrie 2015 

Emitent – Parlamentul României 
2 Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicat în  M.Of. nr. 672 din 27 

iulie 2005 Emitent – Parlamentul României 
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reglementarea în cadrul legal a societăților de tip offshore, finalul lucrării venind cu propunerea 

încadrării legislative a evaziunii fiscale după modelul internațional și totodată a recunoașterii la 

nivel național a societăților offshore. 

Studiul lucrării autorului Cârlescu Neculai, facilitează înțelegerea fenomenului de evaziune 

fiscală din perspectivă juridică și jurisprudențială, lucrarea Evaziunea fiscală, comentarii și 

exemple practice, analizând decizii recente ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Lucrarea  

analizează aspecte comune  infracțiunilor de evaziune fiscală exemplificând prin numeroase 

exemple spețele abordate, devenind astfel un ideal instrument pentru practicieni. 

Totodată în materie de control fiscal în noiembrie 2017 a fost lansată lucrarea Ioanei Maria 

Costea - Controlul Fiscal, lucrare ce analizează clar și succint, cadrul general al controlului fiscal 

în România, sub aspectul legii ce îl guvernează, respectiv din perspectiva Codului de Procedura 

Fiscală, intrat în vigoare în anul 2016, în acord cu modificările legislative majore aduse acestuia, 

inclusiv prin OUG 30/20173. 

Studii recente, de  referință, la nivel național care au stat la baza cercetării:  Oana Drăgan, 

”Controalele ANAF antifraudă în 2017”, Corbeanu Ene Eliza, ”Evaziunea fiscală”, Dan Drosu 

Șaguna, Marin Anca Andreea Evaziunea Fiscală prevenire și combatere, Constantin Străpuc  

„Valorificarea informaţiei financiar-contabile în analiza de risc și în controlul antifraudă fiscală”, 

„Ghid de bune practici în domeniul combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală”, Șanta Ioan 

Ovidiu ”Frauda ”Carusel””, Manea, Adrian C-tin,  „The investigation methodology in tax evasion 

offenses amendments brought by the new code of criminal procedure”. 

Literatura internațională este, de asemenea extrem de cuprinzătoare, printre lucrările studiate 

fiind: „Shadow economy and tax evasion în the EU” lucrarea avându-l ca autor pe Friedrich 

Schneider, VAT FRAUD – „Economic impact, challenges and policy issues” elaborată de Marie 

Lamensch și Emanuele Cice, Financial Investigations techniques and methods using in a criminal 

investigations of law enforcement de Ganna Gorbenk. În plan investigațional, studiul a fost 

fundamentat și aprofundat consultând lucrările „Win-Loss Analysis: How to Capture and Keep the 

Business You Want” - Naylor Ellen, și Elicitation – Applying the art and science of HUMINT to 

business, Competitive Intelligence -  Kirk Richardson. 

Potrivit doctrinarilor ”câștigarea luptei împotriva evaziunii fiscale este posibilă pe calea 

 
3 OG nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscal. Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI, publicată în M. Of. Nr. 708 din 31 august 2017 
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perfecționării legislației în vigoare și, nu în ultimul rând pe calea practicii aplicative 

corespunzătoare” 4 , ceea ce impune, existența unor structuri de control bine organizate și 

interconectate, într-un cadru economic și legislativ în permanentă schimbare. De aici rezidă 

obiectivul general al cercetării științifice cu titlul Tehnici investigative privind evaziunea fiscală 

în context național și european. 

Obiectivul general, obiectivele principale ale tezei de doctorat și obiectivele secundare 

Obiectivul general al cercetării îl constituie identificarea unor posibilități de perfectare a 

procesului investigativ fiscal prin efectuarea unei analize a fenomenului de evaziune fiscală, atât 

din persectivă conceptuală, cât și empirică, argumentând  importanţa controlului fiscal. 

Îmbunătățirea activității de control fiscal vizează cele două atribuții principale ale instituției 

controlului cea de eliminare a factorilor ce stau la baza comportamentului evazionist (prevenire) 

și diminuarea acestui fenomen (control) cu resurse sporite și bine pregătite profesional, care să 

ridice nivelul calitativ și randamentul acțiunilor de verificare a contribuabililor. 

Obiectivele principale se concretizează în temetica celor cele cinci capitole ale tezei respectiv:  

• Evaziunea fiscală o abordare conceptuală și empirică la nivel național și al Uniunii 

Europene; 

• Fenomenul evaziunii fiscale în România din perspectiva rezultatelor instituționale;  

• Opinii privind organizarea sistemului investigativ în România și rolul organelor de 

control și al cooperării interinstituționale în prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;  

• Procesul de investigare și principiile care îl guvernează și riscurile pe care le comportă;  

• Observarea tendințelor de evitare a obligațiilor fiscale – studii econometrice;  

Pentru atingerea obiectivelor principale ale cercetării științifice (date de tematica celor 

cinci capitole) se impune identificarea unei varietăţi de obiective secundare, care împreună, să 

contribuie la formarea unei imagini de ansamblu, referitoare la tema de cercetare. Aceste obiective 

secundare se concretizează în a) Definirea și cadrul legislativ privind infracțiunile de evaziune 

fiscală, fraudă fiscală  la nivel național și european; b) Optimizarea fiscală la granița legalității; 

c)Instrumente de planificare fiscală versus optimizare fiscală; d) Contribuabilii și motivația 

alegerii formei de organizare – studiu comparativ; e) Considerații teoretice și practice privind 

 
4 Laricev, V.D., Ghilimutdinova, N.S.  citați de Șaguna, D.D. și Marin, A.A. (2020) Evaziunea Fiscală, prevenire și 

combatere, Universul Juridic, București 2020 



14 
 

cauzele evaziunii fiscale și efectele distructive ale acesteia asupra economiei; f) Studiu privind 

evaziunea fiscală în România din perspectiva  rezultatelor obținute de structurile ANAF în 

combaterea acestui fenomen; g) Domeniile și categoria de venituri cu risc ridicat de evaziune; h) 

Rolul organelor de control în combaterea evaziunii fiscale; i) Sistemul investigativ în România; j) 

Cadrul interinstituțional și nevoia de cooperare administrativă la nivel național și transfrontalier în 

combaterea fenomenului evazionist; k) Obiectivele și sarcinile organelor de control la nivel 

European. Studiu comparativ; l) Considerații privind cadrul legislativ al controlului antifraudă la 

nivel național. Relația ANAF – contribuabil; m) Cercetare empirică cu privire la percepția 

instituției controlului din perspectiva contribuabilului din România; n)Definirea operațională a 

conceptelor privind procesul investigativ în investigațiile fiscale; o) Procesul investigativ în 

investigațiile financiare; p) Coordonatele procesului investigativ, incursiunea dintre date și 

decizie; q) Analiza factorilor de risc pentru investigațiile fiscale – la nivel de țară și la nivel 

european; r) Considerații asupra principiilor care guvernează procesul investigativ în raport cu 

rigorile internaționale; s) Propuneri de îmbunătățire a controlului antifraudă; t) Studiu econometric 

privind impactul economiei subterane asupra activității economice și modul cum influențează 

aceasta rata șomajului; u) Analiza econometrică privind legătura dintre indicatorii de performanță 

financiară și tendința de evitare a obligațiilor fiscale; v) Strategii de selecție a domeniilor prioritare 

pentru controlul evaziunii; 

Specificarea ipotezelor cercetării 

Ipotezele de la care am pornit în cercetarea noastră sunt următoarele: 

● O mai bună argumentare a importanţei controlului fiscal, organelor de control şi 

evidenţei fiscale în prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; 

● Identificarea strategiilor financiare tot mai rafinate a contribuabililor care vor să 

eludeze legea și să minimizeze sarcina fiscală; 

● Un cadru legislativ consolidat care să limiteze căile de diminuare a taxelor și 

impozitelor; 

● Identificarea și implementarea de modalități și tehnici de dezvoltare profesională a 

practicienilor în domeniu, întrucât importanța pregătirii profesionale a inspectorilor ANAF este 

unul dintre factorii de reducere a fenomenului evazionist; 

● Procesului investigativ îi sunt asociate o serie de riscuri printre care biasurile 

investigative. Identificarea lor și a modalităților de eliminare a erorilor mentale, a prejudecăților 
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care pot influența procesul decizional în investigație pentru creșterea gradului de eficiență al 

controalelor; 

● Identificarea diferențelor dintre principiile care guvernează activitatea de control în 

plan internațional și principiile și limitele autohtone, în scopul exploatării experienței altor state în 

acest domeniu; 

● Identificarea de noi posibilități de abordare și investigare în domeniul evaziunii fiscale, 

cât și identificarea mijloacelor de prevenire şi diminuare a fenomenului; 

● Îmbunătățirea moralului fiscal al contribuabilului este influențată în mod direct de 

relația acestuia cu ANAF și de modul în care este percepută instituția controlului de către 

contribuabil. Căutarea unor soluții pentru o mai bună acceptare, de către contribuabil, a 

verificărilor: un control unitar, corelat, eficient şi care să afecteze mai puţin contribuabilul, dar și 

căutarea de soluții pentru schimbarea moralului fiscal în România; 

● Perfecționarea activităților de prevenire a indisciplinei fiscale și accentuarea rolului 

preventiv şi educativ al controlului;   

● Identificarea de noi canale și surse de informare pentru inspectorii antifraudă în 

pregătirea controlului cât și pârghii care să-i ajute pe tot parcursul desfășurării verificărilor 

(cooperarea interinstituțională mai facilă, eliminarea mecanismelor greoaie de comunicare între 

instituții și chiar în cadrul ANAF); 

● Posibilități de utilizare și valorificare a informației financiar-contabile, care să 

contribuie la identificarea unor indicatorilor de risc fiscal, în analiza predictivă și activitatea de 

cercetare documentară sau analiză de risc fiscal, pentru eficientizarea direcționării acțiunilor de 

control, având la bază raționamentul profesional în analiza de risc;   

● Stabilirea legăturii dintre ciclul economic, ciclul ratei șomajului și ciclul economiei 

subterane;  

● Identificarea unor strategii de detectare a evaziunii pe domenii de activitate cu risc 

fiscal, utilizând legătura dintre indicatorii de performanță financiară și tendința de evitare a 

obligațiilor fiscale; 

● Comparabilitatea domeniilor de activitate în vederea îmbunătățirii analizei de risc și 

identificării domeniilor cu risc ridicat de evaziune.  
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Metode de cercetare utilizate în vederea elaborării prezentul demers științific 

Demersul științific realizat vizează un subiect caracterizat în primul rând de 

interdisciplinaritate. Activitatea de control, cu tot ce implică aceasta presupune complexitate: 

metode și tehnici de control, resursă umană cu pregătire profesională variată, diversitatea 

activităților supuse controlului, legislație incidentă, comportamente, activități manageriale. Toate 

acestea se întrepătrund din perspectivă fiscală, juridică, psihologică și socială. Complexitatea 

temei abordate necesită utilizarea unui ansamblu de metode de cercetare ce presupun aplicarea de 

modalități, reguli şi mijloace de cercetare interconectate în mod conştient în vederea verificării sau 

confirmării ipotezelor stabilite, concretizându-se, potrivit lui Redman și Mory într-un „efort 

sistematic de a câștiga o nouă cunoaștere”5 care în fapt reprezintă chiar scopul cercetării. Într-un 

atare context nu este indicată aplicarea unor metode general valabile, studiul necesitând adaptarea 

metodelor în strânsă legătură cu esența fenomenului de evaziune și fraudă fiscală.  

Exigență în domeniul cercetării, particularizarea metodelor de cercetare se impune cu 

scopul de a maximiza rezultatele pe fiecare segment, fiind denumită de specialiști adecvarea 

metodei la obiectul cercetării propuse. Eficiența acestei metode ține de respectarea unei condiții 

principale și anume ca aceasta să rezulte dintr-o teorie anterioară, respectiv să fie verificată în 

practică, ceea ce dă importanță studiilor de caz. 

Potrivit lui C. H. Kothari, cercetarea este o adevărată „artă a investigației științifice”6, 

astfel că, demersul nostru științific impune o abordare pe măsură. Tematica vizată îi conferă 

acestuia un caracter interdisciplinar de tip exploratoriu. Interdisciplinaritatea temei o conferă 

aplicabilitatea sa pe ramură juridică, economică, în fiscalitate și contabilitate dar și psihologie 

deopotrivă, impunând utilizarea unor instrumente, tehnici şi metode variate. Cercetarea este 

adaptată specificului legislativ în continuă schimbare și modului în care contribuabilii înțeleg să-

și joace rolul vis a vis de stat, în condiții de concurență în piață, uneori neloială din partea celor 

care eludează legile evitând în tot sau în parte taxarea.  

Cercetarea documentară și studiul empiric, studiile de caz, cercetarea bibliografică utilizarea 

și analiza informației contabile, coroborate cu raționamentul profesional, analiza de conținut, 

utilizarea combinată şi complementară a metodelor calitative şi cantitative reprezintă parte a 

 
5 Redman, L.V., Mory, A.V.H. (1933) The Romance of Research, Baltimore,  pg.10 
6 Kothari, C. R., Research Methodology. Methods & Techniques (2004), New Delhi: New Age International (P) 

Ltd., Publishers, pg.1 
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metodelor utilizate în prezentul studiu deoarece la rândul ei, investigația ce face obiectul prezentei 

cercetări, este un proces complex ce include culegerea, sistematizarea, analiza și interpretarea 

datelor, studierea rapoartelor şi publicaţiilor financiare specifice, elaborarea unor recomandări și 

nu în ultimul rând analiza tipologiei tehnicilor de investigare utilizate în activitatea de control în 

funcție de modul de operare al evazioniștilor.  

Având în vedere toate cele expuse anterior am utilizat următoarele metode de cercetare: 

• Analiza documentară constând în studiul literaturii de specialitate națională și 

internațională în materie, și în analiza rapoartelor și studiilor Uniunii Europene (UE), 

Autorităților de Management ale Comisiei Europene (CE), Consiliului Fiscal (CF),  

Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Direcției Generale Antifraudă Fiscală 

(DGAF), Curții de Conturi a României (CCR), surse guvernamentale interne și 

internaționale, dar și din sectorul neguvernamental și al organismelor financiare 

internaționale, în vederea fundamentării ştiinţifice a cercetării ulterioare; 

• Metode statistico-matematice: media aritmetică neponderată, deviația standard și 

coeficientul de variație pentru 20 de indicatori economici cu scopul de a stabili dacă aceștia 

pot semnala evaziunea fiscală. De asemenea, aceste metode facilitează reprezentarea 

grafică a evenimentelor şi fenomenelor investigate în mod centralizat, arătând trendul și 

evoluția acestora; 

• Metode econometrice utilizând Software-ul econometric Eviews 7.2.: Corelația Pearson, 

filtrul Hodrick Prescot, regresia celor mai mici pătrate, Legea lui Benford;  

• Metoda investigației utilizată pentru identificarea, evaluarea, culegerea și analiza datelor;  

• Metoda cercetării interdisciplinare, cercetarea necesitând studiu și în domeniile conexe, nu 

doar în domeniul finanțelor. Astfel, studiul s-a extins în sfera economică, financiară, 

contabilă, juridică, informatică, econometrică; 

• Metoda sintezei cu ajutorul căreia se integrează problemele studiate în cadre și procese 

economice, facilitând elaborarea concluziilor; 

• Metoda inductivă și ipotetico-deductivă permite emiterea de teorii ancorate în realitate. În 

acest sens, se poate porni de la observația datelor empirice; 

• Metoda deducției permite elaborarea sistemelor de idei, respectiv a teoriilor particulare 

pornind de la situații generale, contrar metodei inductive care funcționează pornind de la 

procese individuale, specifice către generalizări științifice; 
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• Metoda descriptivă face posibilă descrierea unor procese economice și concepte teoretice 

din domeniul evaziunii și fraudei fiscale.  

• Metoda comparativă: utilizată frecvent în cercetarea economică. Prin intermediul acestei 

metode vom putea identifica principalele elemente practice ce definesc diversele matrici 

ale evaziunii și fraudei fiscale și evoluția lor, dar și tehnicile de descoperire și investigare 

utilizate atât în România cât și în țări membre UE; 

• Cercetarea calitativă vizează fenomenul calitativ, respectiv aspecte legate de calitate sau 

natură, aspecte comportamentale. Cercetarea calitativă servește scopului de a identifica 

motivele de bază ale comportamentului uman, în speță atât a contribuabilului cât și a 

inspectorilor de control. Cercetarea calitativă permite analiza factorilor care determină un 

anumit tip de comportament, factori care îi motivează pe contribuabili sau pe inspectorii 

de control, să se comporte într-o manieră aparte, particulară sau care îi determină să accepte 

sau nu, un anumit lucru; 

• Studiul de caz contribuie decisiv într-o investigare completă și în profunzime a 

mecanismelor de evaziune și optimizare fiscală, atât pe plan național cât și transfrontalier; 

• Studiul empiric bazat pe experiență sau pe observații, independent de aspecte teoretice sau 

de cadrul unui sistem. Cercetare bazată pe date, formulează concluzii ce pot fi verificate 

prin observații sau experimentare practică. 

Datele utilizate în studiul doctoral provin cu precădere din bazele de date ANAF, DGAF, 

INSSE, EUROSTAT, OCDE, Transparency International, fiind prelucrate  utilizând softul 

econometric EViews 7.2., aplicația informatică People friendly forms and surveys, disponibilă la  

adresa https://www.typeform.com/ şi softul statistico-matematic Excel.  

Limitele cercetării 

Efectuarea studiului comportă o serie de limitări: 

• Prima limitare a studiului este dată de însuși complexitatea domeniului vizat de cercetare 

aflat într-o dinamică continuă; 

• O altă limitare constă în subiectivismul care poate interveni, indus de practicarea activității 

de control ce poate afecta raționamentul, propriul raționament profesional;  

• Constituirea bazei de date pentru studiul empiric: alegerea eșantionului de contribuabili 

pentru studiul empiric, doar din aria de competență a DRAF 7 SIBIU. 

https://www.typeform.com/
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• Procesul economic nu este unul linear precum metodele folosite. Modificarea unei variabile 

poate duce la o modificare mai mare a variabilelor dependente. Impactul variabilelor 

independente asupra variabilelor dependente, nu este constant, este variabil in timp. În 

schimb metodele utilizate, îndeosebi regresia liniară prin metoda celor mai mici pătrate 

calculează efectul pe termen lung. 

• O altă limită a cercetării este utilizarea trendurilor. Deși filtrul Hodrick Prescott cu o 

singura parte este considerat superior filtrului Hodrick Prescott clasic și este foarte popular, 

acesta prezintă un dezavantaj. În cazul în care există creșteri mari, temporare, dar 

persistente acest filtru calculează un trend care "prinde" din urma creșterile deși aceste 

deviații sunt temporare (Kannan, Rabanal și Scott, 2009)7. 

• Mărimea eșantionului de societăți ales în vederea identificării entităților suspecte de a 

întreprinde evaziune fiscală cuprinde date din situațiile financiare aferente anului 2019, ce 

provin de la 42 de companii din județele Ilfov, Cluj și Timiș (alese aleator din zone 

geografice diferite), companii cărora le-au fost stabilite sume suplimentare ca urmare a 

verificărilor ANAF.  

• Cercetarea verifică ipoteza conform căreia indicatorii economici pot semnala evaziunea 

fiscală. Un indicator cu o deviație mică de la media firmelor evazioniste ar putea fi utilizat 

ca semnal pentru depistarea companiilor ce fac evaziune fiscală.  Analiza pe bază de rate 

financiare induce un anumit grad de imprecizie. Datorită faptului că ratele financiare se 

calculează pe baza raportului dintre anumiți indicatorii economici, rezultatele se 

abstractizează matematic, fiind generalizate pentru a avea aplicabilitate mai largă și pentru a 

crește comparabilitatea acestora. Pentru a determina dacă anumiți indicatori economici pot 

indica evaziunea fiscală, s-a determinat media aritmetică neponderată, deviația standard și 

coeficientul de variație pentru 20 de indicatori economici. Acești indicatori nu sunt 

calculați pe baza datelor din evidențele contabile și fiscale ale subiecților din eșantion, ci 

sunt calculați pe baza datelor provenite din situațiile financiare declarate la administrațiile 

fiscale (aferente anului 2019) de entitățile din eșantionul analizat, ceea ce ar putea avea 

influență asupra acurateții rezultatelor. Rezultatele și concluziile analizei prezintă 

 
7 Kannan, P., Rabanal, P., Scott, A.M. (2009) Macroeconomic Patterns and Monetary Policy in the Run-Up to Asset 

Price Busts (November 2009). IMF Working Paper No. 09/252, disponibil  la următoare adresă web 

https://ssrn.com/abstract=1512257 

https://ssrn.com/abstract=1512257
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argumente veridice, îndeajuns de puternice și utile pentru analiza de risc și luarea deciziei 

cu privire la necesitatea și oportunitatea inițierii verificărilor fiscale. Desigur că includerea 

informațiilor relevante în analiză, nu este limitativă, atâta timp cât balanța dintre „costul” 

cu resursele în vederea colectării și evaluării informațiilor, și surplusul de acuratețe, este în 

echilibru sau înclină în beneficiul rezultatelor. 

• Mărimea eșantionului și alegerea domeniilor de activitate în vederea identificării unor 

strategii de selecție a domeniilor prioritare pentru controlul evaziunii cu ajutorului legii lui 

Benford pentru prima cifră. Studiul compară domeniul construcțiilor cu cel al panificației 

pentru cifra de afaceri și cheltuielile cu personalul. Rezultatele determină care este 

activitatea cu cel mai mare risc de neconformitate  

• Opțiunea utilizatorilor profesioniști interesați,  de a apela la surse secundare de informare 

poate reprezenta limită în studiul efectuat.  

Considerăm că aceste limite se pot transforma în perspective de cercetare pentru viitor.  

Rezultate obținute 

Lucrarea emite ipoteze, cuprinde analize, studii de caz, studiu empiric, analize 

comparative, studii econometrice, toate având ca scop principal să aducă plus valoare domeniului 

controlului fiscal. 

Demersul științific aduce elemente de noutate și plus valoare prin: 

- clarificarea unor aspecte conceptuale controversate cu privire la evaziunea fiscală; 

- crearea unei comparative care să demonstreze motivele alegerii formei de organizare a 

contribuabililor ca formă de optimizare fiscală; 

- identificarea disfuncționalităților sistemului de control românesc; 

- inventarierea riscurilor pe care le comportă procesul investigativ inclusiv a erorilor 

mentale și identificarea de soluții viabile pentru diminuarea acestora materializate prin propuneri 

de îmbunătățire a activității de control; 

-  prezentarea poziției contribuabililor vis a vis de activitatea de control din România ca 

rezultat al studiului empiric realizat; 

- evidențierea importanței utilizării informației contabile în startarea procesului 

investigativ; 

- propuneri concrete de îmbunătățire a controlului antifraudă; 
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- evidențierea efectelor economiei subterane asupra creșterii economice 

- identificarea unor strategii de detectare a evaziunii pe domenii de activitate cu risc fiscal, 

utilizând legătura dintre indicatorii de performanță financiară și tendința de evitare a obligațiilor 

fiscale. 

- realizarea diagnosticului economico-financiar al entității economice valorificând date și 

informații prezentate de entități în situațiile financiare anuale înregistrate la ANAF, stă la baza 

creionării unui profil de risc fiscal, o analiză predictivă care să identifice tipare, pe domenii de 

activitate și pe trepte de risc, marcând astfel probabilitatea de fraudă. 

-  metodologiile de analiză de risc, rezultate din cercetare, oferă oportunitatea valorificarea 

informațiilor financiar-contabile. Acestea sunt ieftine și facile, pentru utilizatorii profesioniști 

interesați,  având la bază situații sintetice simplificate. Alegerea are la bază un argument puternic, 

și anume acela că, aceste date sunt accesibile, ușor și rapid de prelucrat, implicând costuri reduse. 

Modelele rezultate din cercetare oferă acuratețea necesară pentru determinarea unui profil viabil 

de risc fiscal în activitatea de investigare a evaziunii fiscale frauduloase. 

Rezultatele cercetării vor contribui la îmbunătățirea activității de analiză de risc, analiză 

predictivă și control antifraudă și deschid noi oportunități de cercetare în aceste direcții în vederea 

simplificării estimării riscului și selecția contribuabililor.  

Valorificarea rezultatelor acestui demers științific s-a realizat prin: 

- participarea la numeroase conferințe naționale și internaționale pe tema de referință;  

- publicarea de articole și studii în reviste cu prestigiu pentru domeniul în care s-a realizat 

lucrarea de doctorat; 

- creșterea utilității practice a rezultatelor prin aplicarea rezultatelor cercetării în activitatea 

desfășurată mai precis prin determinarea unui algoritm care să poată fi utilizat în activitatea 

de analiză de risc fiscal în cadrul structurii antifraudă, având la bază modelul statistic 

rezultat. 

Structura tezei de doctorat cuprinde introducerea, cinci capitole în care am abordat 

obiectivele principale ce decurg din obiectivul general al cercetării, sintetizând la final concluziile 

și contribuțiile personale ale studiului. Fiecare capitol se încheie cu concluzii, considerații și 

recomandări proprii, rezultate ca urmare a studiului efectuat. La baza studiului efectuat sta un vast 

material bibliografic parcurs, inserat în ultima parte a acestei lucrări. 
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 

Capitolul I Evaziunea fiscală o abordare conceptuală și empirică la nivel național și al 

Uniunii Europene 

Subsumată primului obiectiv principal, analiza efectuată în primul capitol al lucrării are a 

bază definirea conceptelor și cadrul legislativ privind infracțiunile de evaziune fiscală, fraudă 

fiscală  la nivel național și european  plecând de la premisa că entitățile încearcă orice mijloace să-

și diminueze cuantumul obligațiilor de plată către stat, fie că folosesc metode la limita legii, fie că 

apelează la practici ilegale, rezultatul se concretizează în evitarea taxării. În realitatea economică 

actuală contribuabilii aleg adeseori, varianta prin care să-și reducă factura fiscală rezultată în urma 

desfășurării activității lor economice. Fie că aleg variante la limita legalității, fie că aleg să nu 

declare în întregime operațiunile economice desfășurate, fie că speculează breșele legislative 

adeseori imperfecte, minimizarea sarcinii fiscale reprezintă dezideratul principal al agenților 

economici prin trei metode definitorii, respectiv: planificarea fiscală, evitarea taxării, frauda 

fiscală.8 

Statul, cu toate componentele sale, fie stat dezvoltat, fie emergent, nu poate funcționa fără 

resursele financiare stabilite prin legislațiile naționale și colectate la buget de la plătitorii de taxe 

și impozite. Însă, odată cu primele norme fiscale, care ”afectau„ dorințele indivizilor de a-și 

conserva plusvaloarea obținută din activitățile lor economice și ”favorizau„ statul al cărui mod de 

funcționare presupune nevoia de resurse pentru finanțarea cheltuielilor bugetare, au apărut primele 

forme de evaziune fiscală. Termenul de evaziune fiscală este cel puțin la fel de complex și de 

complicat ca și fenomenul în profunzimea lui, definirea lui fiind ea însăși o provocare asemeni 

fenomenului de evaziune, așa cum concluziona și profesorul D. D. Șaguna ,,evaziunea fiscală este 

o noțiune dificil de precizat".9  

Toate statele, mai mult sau mai puțin democratice, aflate în curs de dezvoltare sau care au 

atins maturitatea economică, au componenta lor paralelă, ascunsă ochilor publicului și mai ales 

autorităților, acea zonă din umbră care funcționează și se dezvoltă prin multiple canale ilegale, 

economia subterană, a cărei componentă majoră este evaziunea fiscală, și a cărei dimensiune 

 
8 Ciocanea, B.C., Pițu, I.C., Luca, M.P. (2019) ”Tax Planning and its Legally Hazardous Instruments" Conferința 

Internațională Riscul în economia contemporană ediția a XX-a - Universitatea Dunărea de Jos GALATI 2019 

9 Șaguna D.D.,Marin A.A. (2020) Evaziunea fiscală prevenire și combatere, Ed. Universul Juridic, București  
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produce numeroase dezechilibre în plan general. Sustragerea totală sau parțială de la plata 

datoriilor către bugetul de stat, sau încercarea de a diminua pe cât de mult posibil, veniturile ce se 

cuvin statului, prin exploatarea breșelor legislative, sau prin utilizarea unor metode tot mai 

sofisticate, contrar prevederilor legale, îmbracă forma evaziunii fiscale. 

Optimizarea fiscală se află la granița fină dintre legal și ilegal determinând una dintre cele 

mai delicate chestiuni de profesionalism, etică, legislație. Evaziunea fiscală legală este rezultatul 

unor procese juridice care oferă contribuabilului oportunitatea de a evita ”decent” și abil plata 

obligațiilor fiscale către bugetul statului, fără să contravină prevederilor legale. Chiar dacă, orice 

tip de evaziune fiscală presupune nesocotirea legii, reducerea bazei impozabile poate fi privită și 

ca o exercitare a unui drept de către contribuabili care, plătesc impozite mai mici, diminuând baza 

impozabilă respectând limitările legii, acest procedeu fiind considerat de unii autori evaziune 

fiscală legală. O evaziune fiscală legală înseamnă o evaziune fiscală realizată prin respectarea 

acesteia nu prin încălcarea ei, prin exercitarea unui drept de către contribuabil și nu prin încălcarea 

unei obligații de către acesta. 

Deoarece fenomenul evazionist nu poate fi analizat de sine stătător, cercetarea își propune 

o analiză de ansamblu, pornind de la terminologie și legislație, cauze, forme de manifestare, 

modalități de identificare și control a mecanismelor evazioniste, dar și efectele acestui flagel.  

Dintr-o perspectivă sau alta, cu toții cunoaștem, indiferent de care parte a baricadei ne 

aflăm, că sistemul legislativ actual, în continuă schimbare, cât și breșele legislative, favorizează 

rafinarea unor adevărate strategii financiare care conduc la noi tehnici de optimizare fiscală sau 

chiar la cele mai grave forme de evaziune fiscală, greu de combătut și cu efecte negative majore. 

Prin amploarea și complexitatea factorilor enumerați mai sus, se poate observa anvergura 

fenomenului și nevoia stringentă de cercetare continuă care să vină în sprijinul practicienilor, 

legiuitorilor, cercetătorilor în domeniu, doctrinarilor, doctoranzilor și studenților.  

Domeniu de o maximă importanță prin repercursiunile pe care le are atât la nivel 

macroeconomic cât și asupra noastră, a fiecăruia, ca individ, combaterea fenomenului a devenit 

unul dintre obiectivele Strategiei Naționale de Apărare a României.   Fenomenul, deși extrem de 

dăunător, este infracțiunea care ”se bucură” de cea mai mare toleranță în rândul populației, 

respectiv al operatorilor economici. Studiul pune accent pe metode și tehnici de investigare, pe 

identificarea disfuncționalităților din sfera procesului investigativ și oferă propuneri concrete de 

îmbunătățire a activității de control antifraudă. 
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Capitolul II ”Fenomenul evaziunii fiscale în România din perspectiva rezultatelor 

instituționale” cuprinde considerații teoretice și practice asupra cauzelor generatoare de evaziune 

fiscală în România și asupra efectelor distructive ale evaziunii fiscale.  

Analizând modalitățile de manifestare ale evaziunii fiscale în strânsă legătură cu perioadele 

de timp în care s-au produs modificări ale fenomenului în sensul creșterii sau descreșterii acestuia, 

tipologia contribuabililor evazioniști și evoluția normelor fiscale rezultă că acestea pot fi împărțite 

în funcție de natura lor în cauze economice, cauze legislative, cauze de natură psihologică, cauze 

politice și cauze de educație fiscală și civică.  

Capitolul include un studiu privind evaziunea în România pe domenii de risc și pe categorii 

de contribuabili prin prisma rezultatelor obținute de structurile ANAF în combaterea acestui 

fenomen. Studiul face o fotografie actuală a nivelului de evaziune și a domeniilor cu risc ridicat 

din România prin prisma acțiunilor de control efectuate de organele competente ANAF și a 

rezultatelor acestor acțiuni, în scopul identificării domeniilor sensibile și a unor căi eficiente de 

combatere a fenomenului evazionist.10  

Cel mai însemnat nivel al evaziunii fiscale, s-a înregistrat, de-a lungul anilor  în sfera TVA 

și a impozitului pe profit. Din analiza datelor existente la nivel național constatăm că TVA a 

devenit, după anii 2000, impozitul cel mai tentant de fraudat de către contribuabilul român și nu 

numai. Deoarece TVA are ponderea cea mai însemnată la formarea veniturilor bugetare, implicit 

și evaziunea la acest impozit a avut cel mai mare rol în diminuarea veniturilor respectiv a 

capacităţii de finanţare a cheltuielilor bugetare. Evaziunea fiscală în sfera TVA este atractivă 

pentru contribuabil din mai multe motive: 

- cota de TVA relativ mare asigură o sumă rezonabilă contribuabilului care alege să eludeze legea 

- modalitățile de descoperire și stopare a fraudei pe TVA sunt destul de complicate având în vedere 

amploarea fenomenului, natura lui transfrontalieră, necesitatea unei pregătriri profesionale cât mai 

bune a organului de control 

- ponderea relativ mică a verificărilor care să vizeze operațiuni în sfera TVA raportat la totalul 

controalelor efectuate de organele de control, deficiență a compartimentelor de analiză și risc 

- inventivitatea contribuabililor care perfectează în permanență schemele de fraudare 

 
10 Ciocanea, B.C., Pițu, I.C., Ungureanu, D., Petrașcu, D. (2020) Tax evasion in România through the eyes of the 

control bodies - The 26th International Scientific Conference “Knowledge-Based Organization”-  Sibiu  KBO 2020   
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- birocrația și mecanismul greoi prin care se pune în mișcare o verificare de amploare completat 

de ignoranța factorilor decizionali  

- lipsa informatizării la nivel de ANAF  

- lacunele legislative pe care le speculează contribuabilii și lipsa unor limitări pentru anumite 

domenii de activitate 

- clasarea unor cazuri chiar și în spețele unde este evidentă vinovăția  

Eforturile autorităților pe linia prevenirii și combaterii fenomenului evazionist se află sub 

influența a trei factori legați între ei: modul în care este perceput fenomenul de către populație și 

mediul economic, dacă acesta este sau nu văzut ca un real pericol pentru funcționarea societății, 

nivelul de educație civică și moral fiscal al populației și nu în ultimul rând ideologia politică. 

Considerăm că, atât cât moralul fiscal o permite, fraudă fiscală este percepută ca un pericol social 

și astfel este determinată creșterea gradului de acceptabilitate al controalelor. 

Eficiența acțiunilor de control depinde de o multitudine de factori. Unul dintre principalii 

factori  de influență este nivelul de pregătire/instruire a participanților direcți la procesul economic 

respectiv la procesul investigativ (organe de control/contribuabili). Totodată, identificarea 

cazurilor de evaziune pe segmentul de piață în care aceasta produce cele mai puternice efecte 

concretizate în prejudicii cauzate bugetului de stat și modul în care acțiunile de control sunt 

direcționate, pe aceste segmente dar și complexitatea fenomenului evazionist,  influențează major 

rezultatele verificărilor. Pentru a avea finalitate acțiunile de control, este necesară valorificarea 

aspectelor constatate atât din perspectiva recuperării sumelor datorate la bugetul de stat, precum și 

din perspectiva atragerii răspunderii materiale/penale a celor implicați în fenomenul evazionist.  

 

Capitolul III  ”Opinii privind organizarea sistemului investigativ în România și rolul 

organelor de control și al cooperării interinstituționale în prevenirea și combaterea evaziunii 

fiscale”  cuprinde o analiză asupra întregului mecanism de control la nivel național și european cu 

plusurile și minusurile existente, relația contribuabililor cu administrația fiscală. Toate acestea în 

vederea unei bune argumentări a importanţei controlului fiscal și a cooperării interinstituționale, 

activitatea structurilor de control contribuind decisiv la prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 

pentru buna funcționare a mediului de afaceri și pentru ascensiune economică.  
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Noțiunea de control își are originea lingvistică în latinescul „contra rolus” și desemnează 

activitatea descrisă prin expresia „verificarea actului original după duplicatul acestuia care se 

încredinţează în acest scop unei alte persoane”.11  

Activitate umană, controlul a fost în permanentă evoluţie, îmbunătăţindu-și continuu 

tehnicile, obiectivele, domeniile de activitate, metodologia, modalitățile de analiză a riscului, 

perfecționând personalul etc. toate acestea din nevoia permanentă de schimbare și inovare impusă 

de evoluția fenomenului de evaziune fiscală. Astfel, controlul și-a consolidat în permanență rolul 

și importanța. Strâns legat de ideea de progres, de-a lungul timpului s-a conturat necesitatea 

aprofundării noțiunii și acțiunii de control, acest aspect având beneficii dintre cele mai variate. În 

consecință, activitatea de control a devenit indispensabilă pentru o societate normală și într-o 

economie în dezvoltare, într-o economie pe deplin funcțională. 

Instituţiile de control din statele UE și implicit din România, au locuri și roluri bine fixate 

atât prin constituția țării cât și prin legile fiecărui stat membru, norme ce definesc limitele și 

atribuţiile, drepturile și obligaţiile dar și răspunderile organismelor de control. Totodată la nivelul 

fiecărei țări sunt stabilite prin norme, structurile organizatorice şi cele de conducere ale instituţiilor 

cu rol de control.  

Necesitatea existenței controlului este dată de faptul că într-o economie concurențială 

resursele trebuie raționalizate într-o manieră eficientă, iar cheltuielile și veniturile trebuie 

gestionate cu maximă rigurozitate. Astfel, obiectivele controlului sunt cunoaşterea atât de către 

stat cât şi de către contribuabili a modalităților în care sunt administrate resursele materiale şi 

financiare ale țării, asigurarea transparenței cu privire la atragerea şi efectuarea cheltuielilor 

publice, asigurarea sustenabilității sistemului fiscal, maximizarea eficienţei economico-financiare, 

eficientizarea activităților care să conducă la dezvoltarea economiei naţionale, evoluția pe plan 

social, fiind cel mai important instrument de prevenție și identificare a disfuncționalităților şi de 

aplicare a măsurilor corective ce se impun pentru intrarea în legalitate.  

Pentru a veni în susținerea aspectelor teoretice și a ipotezelor desprinse din activitatea 

practică, am realizat un studiu empiric pe tema percepției contribuabililor asupra activității de 

control fiscal la nivel național. 

 
11 Şaguna, D.D. (1997), Drept financiar şi fiscal, Ed. Oscar Print, Bucureşti, pag. 301 
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Importanța instituției controlului și a relației ANAF contribuabil a fost subliniată pe întreg 

parcursul cercetării, problematică tratată cu precădere din perspectiva organului de control, 

rămânând deschisă oportunitatea realizării unei cercetări din care să rezulte poziția contribuabilului 

față de subiectele tratate.  Modul cum sunt ”privite” autoritățile de control și percepute acțiunile 

de verificare de către contribuabili au generat necesitatea efectuării unei cercetări empirice de 

actualitate în contextul pandemic actual care a impus modificări majore pe toate palierele 

economiei, în majoritatea sectoarelor de activitate, implicit în administrație, generând modificări 

de abordare inclusiv în sfera controlului, prin necesitatea efectuării verificărilor la distanță. Pentru 

a surprinde aspectele activității practice de control din perspectiva contribuabililor și opinia 

acestora, cu privire la modul în care aceștia percep instituția controlului, modul de desfășurare al 

acțiunilor de control, cu privire la modalitățile optime de control cât și relația dintre inspectorii 

fiscali și contribuabil, încadrate de realitatea economică practică am considerat oportun a efectua 

un studiu empiric cantitativ. 

Metoda de cercetare utilizată este chestionarul prin tehnica de cercetare cantitativă 

utilizând metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Orientată pe grupuri, metoda 

cantitativă studiază fenomenele economice din perspectivă empirică, cu scopul de a colecta cât 

mai multe date obiective posibil. 

Chestionarul a fost adresat unui eșantion de 150 de respondenți din județul Sibiu, persoane 

fizice și juridice care desfășoară activități economice, rata de răspuns la chestionar fiind de 88% 

din totalul eșantionului stabilit inițial, ceea admite că rezultatele să fie reprezentative și relevante 

pentru întreaga populație statistică. Distribuirea chestionarului către eșantionul ales, s-a făcut 

electronic cu ajutorul aplicației informatice People friendly forms and surveys, pentru a limita 

riscurile generate de contextul pandemic actual, evitând astfel prezența fizică simultană a 

intervievatorului și a respondentului.  

Studiul își propune identificarea disfuncționalităților din activitatea de control, obținerea 

de concluzii relevante pentru fundamentarea unor decizii în sfera controlului antifraudă în vederea 

îmbunătățirii moralului fiscal și, nu în ultimul rând, prioritizarea principalelor obiective cu privire 

la îmbunătățirea relației ANAF-contribuabil. 

Rezultatele studiului au fost interpretate aplicând raționamentul profesional, cunoștințele 

de specialitate, experiența practică acumulată.  
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Din perspectiva contribuabililor relația cu ANAF nu este întotdeauna una cordială iar 

inspectorii sunt priviți adeseori ca niște dușmani chiar dacă, aceștia, în îndeplinirea funcției publice 

pe care o exercită, solicită documente și informații în limitele permise de cadrul legal. Modul în 

care este percepută instituția controlului prin prisma activității, reprezintă unul dintre obiectivele 

studiului. Percepția contribuabilului este adeseori alterată de imaginea pe care o are ANAF, punct 

vulnerabil pentru care ANAF trebuie să depună eforturi suplimentare.  

Pe linia îmbunătățirii activității de control este agreată ideea controlului la distanță, deși 

aceasta vine cu plusuri și minusuri pentru activitatea inspectorilor și pentru rezultatele controlului, 

existând riscul să influențeze negativ constatările datorită sustragerii sau denaturării probelor. De 

asemenea pe același palier, analiza de risc și legislația fiscală sunt considerate ca fiind principalele 

direcții ce ar trebui îmbunătățite în sfera controlului, 55% din respondenți considerând că 

prevederile legislative actuale nu vin în sprijinul organelor de control. 

Opinăm că, la baza activității inspectorilor cu prerogative de control stau deopotrivă 

îndatoririle profesionale, norme și principii, atitudinea funcționarilor față de contribuabili și față 

de propriile îndatoriri, responsabilitatea, conștiința, relațiile profesionale interumane. Toate 

acestea trebuie să aibă valori ridicate pentru ca activitatea pe care o desfășoară inspectorul să 

servească intereselor statului fără a aduce atingere intereselor legale ale contribuabilului. Cu 

privire la etica funcţionarilor publici care desfășoară activitate de control, cea mai mare importanță 

o au valorile morale și integritatea care vin ca o garantare a ordinii de drept, absolut necesară 

pentru buna funcționare a statului.  

Considerăm, că ar fi oportun ca România să adopte exemple de bune practici prezente în statele 

UE cu privire la statutul organelor de control, competențele care sunt acordate personalului din 

cadrul structurilor de control, gradul de pregătire profesională și motivarea acestora. 

Capitolul IV ”Procesul de investigare, principiile care îl guvernează și riscurile pe care le 

comportă” aprofundează mecanismul procesului investigativ făcând o incursiune între startarea 

acestuia și momentul final – luarea deciziei. Studiul demonstrează importanța alegerii surselor, a 

culegerii și conservării probelor cât și a informației contabile, atât din perspectiva corectitudinii și 

acurateții acesteia cât și din perspectiva utilizării ei în analiza de risc, punct de pornire în 

verificările fiscale. Pe baza unei analize comparative a principiilor controlului adoptate la nivel 

internațional, studiul relevă lacunele existente la nivel național în sfera controlului fiscal venind 

cu propuneri de îmbunătățire, deschizând noi oportunități de cercetare în acest domeniu.. Din 
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această perspectivă, capitolul conturează propuneri de îmbunătățire a controlului antifraudă, 

principala activitate desfășurată de organele de control în lupta cu evaziunea fiscală. 

Scopul principal al aplicării tehnicilor de investigație financiară este colectarea de informații 

utile în luarea deciziilor pentru atingerea obiectivelor controalelor dar și ”nevoia” ca acestea să fie 

admisibile în instanță.  

 Întreg cuprinsul prezentului capitol, relevă necesitatea unor rigori de urmat pe întreg 

parcursul procesului investigativ, de la inițierea verificărilor și identificarea surselor până la luarea 

deciziilor și diseminarea rezultatelor către beneficiari. Evaluarea continuă a stadiului investigației 

de către echipa de control și superiorii ierarhici se impune cu celeritate. 

 Condițiile actuale ale economiei de piață impun ca investigațiile financiare să constituie 

parte integrantă a strategiei generale de criminalitate economică, financiar și fiscal în toate statele 

lumii.  

Analiza comparativă referitoare la principiile  enunțate de OECD evidențiază necesitatea 

definirii unor obiective clare pentru investigațiile fiscale urmate de acțiuni dedicate, efectuate cu 

resurse materiale și umane suficiente, cu profesioniști instruiți corespunzător care au la îndemână  

instrumentele juridice solide și facile, disponibile într-o manieră cuprinzătoare și creativă. Toate 

acestea trebuie materializate printr-un grad de coerență ridicat și un angajament susținut. România 

trebuie să adopte măsuri active și punctuale în vederea maximizării eficienței anchetelor fiscale.  

 Demersul are rolul de a deschide oportunități de îmbunătățire a activității de control din 

România, propunerile în această direcție fiind bazate pe disfuncționalități identificate în activitatea 

profesională și pe nevoia de eficientizare a activităților de control prin îmbunătățirea procesului 

investigativ, bazată pe alocarea și utilizarea eficientă a resurselor concomitent cu perfectarea 

cadrului legislativ și maximizarea rolului organelor de control. Propunerile vizează prioritar, 

îmbunătățirea activității de analiză de risc pe anumite domenii de activitate lăsând deschisă 

oportunitatea aplicării acestor propuneri și pe alte domenii, și totodată propune și motivează 

necesitatea utilizării unor instrumente noi și moderne prin tehnologizare și implementare de 

aplicații dedicate, pe diverse direcții. Acestea vor veni în sprijinul identificării riscurilor în 

domeniul transporturilor intracomunitare și al produselor accizabile, eliminării riscurilor de 

evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand, diminuării riscurilor de neconformare în 

domeniul HO.RE.CA etc. Propunerile de îmbunătățire a activității de control vizează în mare 

măsură cooperarea interinstituțională și necesitatea unor eforturi comune cu privire la 
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implementarea și accesul la baze de date comune, softuri, aplicații dedicate, menite să eficientizeze 

eforturile organelor de control. 

Capitolul V  ”Observarea tendințelor de evitare a obligațiilor fiscale – studii econometrice” 

se concetizează într-un studiu practic menit să evidențieze tendințele de evitare a obligațiilor 

fiscale, analizând datele și informațiile obținute din situațiile financiare ale entităților, atât cu 

scopul de a  dovedi utilitatea informației contabile în analiza de risc cât și pentru a îmbunătăți 

activitatea de analiză de risc prin identificarea unor posibilități de a semnaliza tendința de fraudă, 

pe bază de modele statistice. Necesitatea determinării unui model de identificare a riscului fiscal, 

rezidă din însăși utilitatea practică pe care o comportă utilizarea unui astfel de model, cu ajutorul 

căruia ar spori performanțele activității de analiză de risc, și implicit a activității de control aflate 

în sarcina administrației fiscale, urmărind criterii de eficacitate și eficiență prin alocarea judicioasă 

a resurselor de ordin financiar, material și uman, cu scopul îmbunătățirii gradului de conformare 

la plată a contribuabililor și de a diminua fenomenul evaziune și fraudă fiscală.  

Fenomenul evazionist este o componentă de seamă a criminalității financiare afectând grav 

atât mediul de afaceri cât şi bugetul național și european prin prejudiciile create. Având în vedere 

că economia subterană influențează negativ produsul intern brut din fiecare țară în parte, având 

repercursiuni nefaste pentru exerciţiul bugetar, studiul econometric realizat are ca obiectiv 

determinarea impactului economiei subterane asupra activității economice și modul cum 

influențează aceasta rata șomajului. 

Considerăm importantă abordarea problematicii economiei subterane și a efectelor acesteia 

în mediul economic, luând în considerare locul însemnat pe care aceasta îl ocupă în cadrul 

evaziunii fiscale. Potrivit lui Medina și Schneider (2018)12 media economiei subterane analizată la 

o distanță de un deceniu, la nivelul UE, a cunoscut un trend descendent coborând „de la 20,3% din 

PIB (în anul 2007) la 19,1% din PIB (în anul 2017)”; Pentru perioada similară, dar la nivel național, 

studiul relevă că economia subterană „a scăzut de la 30,2% la 28,7% din PIB” (Străpuc, 2018)13. 

 
12 Medina, L., Schneider, F. (2018) Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 

20 Years? IMF Working Paper, WP/18/17, disponibil: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues 

/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583, 
13 Străpuc, C. (2018). „Subterranean economy in globalization era”, Globalization and Its Socio-Economic 

Consequences, 18th International Scientific Conference, University of Zilina, Faculty of Operation and 

Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Rajecke Teplice, Slovak Republic, 

10th – 11th October 2018, pp.2838-2846, disponibil: https://globalization.uniza.sk/wpcontent/ 

uploads/2018/ 12/proceedings_ globalization_2018_part_6. pdf 
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Limite 

Economia nu funcționează mecanic, nu funcționează precum un ceas sau o mașină. 

Impactul variabilelor independente asupra variabilelor dependente, nu este constant, este variabil 

în timp. În schimb metodele utilizate, îndeosebi regresia liniară, prin metoda celor mai mici pătrate 

calculează efectul pe termen lung. 

O altă limită a cercetării este utilizarea trendurilor. Deși filtrul Hodrick Prescott cu o 

singură parte este considerat superior filtrului Hodrick Prescott clasic, și este foarte popular, acesta 

prezintă un dezavantaj. În cazul în care există creșteri mari, temporare, dar persistente, acest filtru 

calculează un trend care "prinde" din urma creșterile, deși aceste deviații sunt temporare (Kannan, 

Rabanal și Scott, 2009)14. 

Metodologie 

Pentru a analiza impactul economiei subterane asupra activității economice și asupra ratei 

șomajului vom utiliza filtrul Hodrick-Prescott și regresia prin metoda celor mici pătrate. Scopul 

este cuantificarea efectelor deviației de la trend, a economiei subterane asupra ciclului economic 

și asupra deviațiilor de la trend a ratei șomajului. 

Datele secundare utilizate au fost preluate și prelucrate de către autori: PIB-ul nominal a 

fost preluat din baza de date a INSSE. Pentru a obține PIB-ul real, PIB-ul nominal a fost ajustat cu 

deflatorul PIB în moneda locală (Eurostat). Pentru obținerea PIB-ului economiei subterane, PIB-

ul real a fost multiplicat cu ratele calculate de Medina și Schneider (2019) pentru România pentru 

perioada 1998-2017. Toate seriile de timp au fost logaritmate. Software-ul econometric utilizat 

este Eviews 7.2. 

 Analiza econometrică realizată relevă că economia subterană reduce impactul ciclului 

șomajului asupra ciclului economic. Rezultatele sugerează că economia subterană absoarbe o parte 

din șocul pozitiv al ratei șomajului. Același proces reiese și din figura 20 unde se poate observa că 

în timpul recesiunii PIB-ul real scade comparativ cu PIB real Potențial (ciclul economic, adică 

gap-ul producției este negativ), dar ciclul economic și ciclul economiei subterane înregistrează 

valori pozitive. Acesta este un efect benefic al economiei subterane, însă aceasta are multe alte 

efecte negative asupra economiei. Efectul său asupra ciclului economic este negativ (vezi figura 

 
14 Kannan, P. and Rabanal, P. and Scott, A. M. (2009)Macroeconomic Patterns and Monetary Policy in the Run-Up 

to Asset Price Busts (November 2009). IMF Working Paper No. 09/252, Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=1512257 

 

https://ssrn.com/abstract=1512257
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20). Această valoare negativă nu se datorează doar efectului asupra cifrelor oficiale. Economia 

subterană reduce resursele statului, fapt ce poate afecta puternic proiectele de infrastructură. De 

asemenea poate afecta finanțele statului dar și ale companiilor evazioniste deoarece implică costuri 

mai mari de finanțare datorită indicatorilor slabi de profitabilitate și solvabilitate. Tot în acest caz 

se poate aduce discuția despre un cerc vicios în care creșterea economiei subterane sau a trendului 

economiei subterane va conduce la o sarcina fiscală mai mare, care la rândul său va produce o 

creștere a economiei subterane. 

De asemenea, deși economia subterană poate oferi salarii mai mari angajaților săi doar în 

cazul în care s-ar supune legii, aceasta afectează planurile de pensionare.   

Studiul econometric realizat relevă că economia subterană și evaziunea fiscală pot produce 

probleme de finanțare pentru companiile practicante și alte probleme pentru toți utilizatorii 

informației contabile.  

Având în vedere faptul că economia subterană prezintă mai multe dezavantaje pentru 

economie decât beneficii, se impun strategii eficiente care alături de digitalizare să contribuie la 

reducerea economiei subterane.   

Cel de-al doilea studiu econometric realizează analiza econometrică privind legătura dintre 

indicatorii de performanță financiară și tendința de evitare a obligațiilor fiscale, rafinând strategii 

de detectare a evaziunii in domeniul construcțiilor, conturând profilul reprezentativ al unui agent 

economic evazionist din acest domeniul de activitate. 

Pentru a identifica firmele suspecte de a întreprinde evaziune fiscală am colectat date, din 

situațiile financiare aferente anului 2019, ce provin de la 42 de companii active ce își desfășoară 

activitatea în domeniul construcțiilor din județele Ilfov, Cluj și Timiș pentru care au fost stabilite 

sume suplimentare ca urmare a verificărilor ANAF. Pentru a evalua dacă anumiți indicatori 

economici pot indica evaziunea fiscală am calculat media aritmetică neponderată, deviația 

standard și coeficientul de variație pentru 20 de indicatori economici cu scopul de a stabili dacă 

aceștia pot semnala evaziunea fiscală.  

Am utilizat deviația standard și coeficientul de variație (deviația standard/medie) pentru a 

verifica cât de mult variază indicatorii de la o companie la alta. Un indicator cu o deviație mică de 

la media firmelor evazioniste ar putea fi utilizat ca semnal pentru depistarea companiilor ce fac 

evaziune fiscală.  
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Cei 20 de indicatori sunt: rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară, rata marjei 

nete, gradul de îndatorare pe termen scurt, gradul de îndatorare pe termen lung, rata de îndatorare 

totală, rata totală a levierului, rata independenței financiare, rata stocurilor raportate la cifra de 

afaceri, rata cheltuielilor de personal, rata lichidității curente, rata lichidității rapide, rata lichidității 

imediate, rata resurselor curente, rata imobilizărilor corporale, rata imobilizărilor necorporale, rata 

activelor curente, rata creanțelor și rata activelor de trezorerie. 

                                        Tabel nr. 11 - Indicatori economici 

Grupa contribuabil Rentabilitatea 

economică 

Rentabilitate 

Financiară 

Rata marjei nete Gradul de 

îndatorare pe 

termen scurt 

Deviația standard 101.34% 48144.50% 100.30% 79.03% 

Media 10.50% 15990.34% 53.17% 68.66% 

Coeficientul de variație 964.71% 301.08% 188.64% 115.10% 

Grupa contribuabil Gradule de 

indatorare pe 

termen lung 

Rata de 

indatorare 

totala 

Rata totala a 

Levierului 

Rata 

independenței 

financiare 

Deviația standard 36.05% 93.29% 763712.75% 43.86% 

Media 13.12% 81.78% 265421.75% 57.29% 

Coeficientul de variație 274.75% 114.06% 287.74% 76.56% 

Grupa contribuabil Rata stocurilor 

raportate la 

cifra de afaceri 

Rata chelt de 

personal 

Rata lichiditatii 

curente 

Rata 

lichiditatii 

rapide 

Deviația standard 199.16% 39.01% 357.58% 357.87% 

Media 72.63% 32.56% 255.20% 214.31% 

Coeficientul de variație 274.20% 119.82% 140.12% 166.99% 

Grupa contribuabil Rata lichidității 

imediate 

Rata resurselor 

curente 

Rata 

Imobilizărilor 

corporale 

Rata 

imobilizărilor 

necorporale 

Deviația standard 77.96% 79.03% 26.25% 8.76% 

Media 20.72% 68.66% 28.32% 3.03% 

Coeficientul de variație 376.26% 115.10% 92.68% 289.51% 

Grupa contribuabil Rata activelor 

curente 

Rata stocurilor Rata creanțelor Rata activelor 

de trezorerie 

Deviația standard 25.89% 20.60% 21.49% 7.69% 

Media 68.65% 14.69% 26.70% 3.17% 

Coeficientul de variație 37.71% 140.23% 80.50% 242.50% 

Sursa datelor: calcul autor în baza datelor sintetizate din situațiile financiare ale entităților                      

(baze de date ANAF) 
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Dintre acești indicatori doar rata activelor curente (active curente/Total active) are o 

volatilitate relativ redusă, coeficientul de variație adică deviația standard raportată la medie este 

37.71%. 

Distribuția unui eșantion de date este normala dacă deviația standard (STD)/deviația 

absolută de la medie (MAD)/ este 1.25. Fiindcă acest indicator urmează o distribuție normală, 

atunci media (68.65%) ± 1*σ (25.89%) va cuprinde 68.2% din firmele evazioniste. 

Tot conform distribuției normale: media ± 1.21 cuprinde 77.41% din companiile 

evazioniste. Așadar, 77.41% din companiile evazioniste au o rată a activelor curente cuprinsă între 

37.7% - 100%.  

Rezultatele arată că firmele cu o rată a activelor curente de 68.65% vor fi în general 

evazioniste.  

Motivul pentru care firmele de construcții cu o rată a activelor curente în general ridicată 

sunt evazioniste se desprinde cu ușurință, companiile de construcții au în general stocuri de 

materiale și materii prime scăzute. Stocurile și disponibilitățile ridicate indică evaziune, ipoteză 

probată în practică. În unele situații, este identificat un sold de casă  scriptic foarte mare, inexistent 

faptic, care, în fapt se regăsește în salariile muncitorilor, oferite la negru sau la gri, pentru care nu 

au fost achitate contribuții salariale, munca prestată de aceștia (lucrările efectuate) nefiind 

evidențiate în venituri (facturi de vânzare) fiind diminuată baza impozabilă și implicit cuantumul 

obligațiilor fiscale. 

 Deși indicatorul urmează o distribuție normală fiindcă deviația absolută de la medie/ 

deviația standard este egală cu 1.25, accentul trebuie pus pe companiile cu o rată a activelor curente 

cât mai mare. 

Rolul principal pe care îl are informația financiar-contabilă în cadrul procesului de analiză 

a riscului fiscal a fost confirmat și de rezultatele cercetării autorului Străpuc, care a elaborat un 

model statistic pentru realizarea „portretului robot” al contribuabilului cu risc fiscal, utilizând 

metode de analiză pe baza ratelor financiare prin modelare statistică; 

Cel de-al treilea studiu econometric abordează strategii de selecție a domeniilor 

prioritare pentru controlul evaziunii, având în vedere importanța unui raport rezultate/costuri 

cât mai ridicat al verificărilor antifraudă. Domeniile cu cea mai mare evaziune se pot depista cu 

ajutorului legii lui Benford pentru prima cifră. Aceasta calculează frecvența fiecărei cifre. Aceasta 
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presupune că datorită dificultăților de creștere, cifra 1 are cea mai mare frecvență și că frecvența 

scade treptat pentru restul cifrelor 

Diferențele între frecvențele conform legii lui Benford și cele actuale se calculează 

utilizând o versiune modificată a deviației absolute de la medie care compară în modul aceste 

diferențe si raportează la numărul de cifre. O deviație absolută de la medie de 0,6% este aproape 

de conformitate, pana la 1.2% este acceptabilă, de la 1.2% la 1.5% conformitatea este marginal 

acceptabilă și la peste 1.5% există nonconformitate. 

Am comparat astfel, 2 domenii, cel al construcțiilor și al panificației pentru cifra de afaceri 

și cheltuielile cu personalul. Eșantionul cuprinde 1567 societăți cu activitate de construcții și 1863 

societăți cu activitate de panificație. 

Rezultatele arată că în sectorul construcțiilor sunt suspiciuni mai mari de fraudă și că acest 

sector este mai aproape de neconformitate decât cel al panificației. 

Tabelul 12. Comparații între domeniul construcțiilor si al panificației privind frauda fiscală, utlizând 

”legea lui Benford” 

Constructii CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Benford 30.10% 17.61% 12.49% 9.69% 7.92% 6.69% 5.80% 5.12% 4.58% 

Actual 28.78% 21.44% 10.98% 11.23% 6.57% 6.13% 4.85% 5.17% 4.85% 

MAD 1.27%                 

Constructii 

chelt. Pers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Benford 30.10% 17.61% 12.49% 9.69% 7.92% 6.69% 5.80% 5.12% 4.58% 

Actual 29.54% 16.88% 16.46% 8.58% 6.12% 5.56% 6.61% 4.57% 5.70% 

MAD 1.31%                 

Panificatie CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Benford 30.10% 17.61% 12.49% 9.69% 7.92% 6.69% 5.80% 5.12% 4.58% 

Actual 31.62% 18.73% 12.18% 9.72% 8.64% 6.33% 5.53% 3.65% 3.60% 

MAD 0.75%                 

Panificatie 

chelt. Pers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Benford 30.10% 17.61% 12.49% 9.69% 7.92% 6.69% 5.80% 5.12% 4.58% 

Actual 29.89% 19.21% 10.73% 7.81% 9.49% 6.18% 5.90% 6.91% 3.88% 

MAD 1.13%                 

Sursa datelor: datele prelucrate provin din situațiile financiare anuale ale entităților, disponibile 

la nivel ANAF. 

Cercetarea demonstrează faptul ca deviațiile de la trend ale mărimii economiei subterane 

influențează în mod negativ gap-ul ciclului economic și în mod pozitiv gap-ul ratei șomajului. 

Astfel, creșterea pozitivă a deviației de la trend a mărimii economiei subterane conduce la o 
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scădere a PIB-ului real față de rata PIB-ului real potențial. Deși economia subterană absoarbe o 

parte din din ceea ce ar fi reprezentat o creștere a șomajului oficial, aceasta poate conduce la 

creșterea sarcinii fiscale și multe efecte nefaste asupra utilizatorilor informației contabile, asupra 

multiplicatorilor fiscali și asupra costurilor de finanțare ale firmelor. De aceea sunt importante 

adoptarea unor strategii eficiente pentru verificările fiscale. În domeniul construcțiilor, nivelul ratei 

activelor curente poate indica firmele evazioniste. Pentru comparație în privința mărimii fraudelor 

contabile la nivel de companii se poate utiliza legea lui Benford pentru compararea frecvențelor 

primei cifre pentru cifra de afaceri și pentru cheltuielile de personal. Compararea domeniului 

construcțiilor cu cel al panificației relevă faptul că în domeniul construcțiilor, deviațiile de la 

frecvențele computate prin legea lui Benford sunt mai mari decât deviațiile înregistrate pentru 

domeniul panificației și că, conformitatea este doar parțial acceptată. 

CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DEZVOLTĂRI ULTERIOARE 

Demersul științific pe care l-am realizat aduce contribuții în sfera investigațiilor fiscale, cu 

precădere în activitatea de control antifraudă și deschide noi perspective de cercetare în plan 

teoretic și practic. Contribuțiile din aria de cercetare se concretizează în articole și studii 

diseminate, fie cu ocazia unor conferințe în domeniul vizat de cercetare, fie publicate în reviste de 

specialitate în țară sau în străinătate. 

Cercetarea pe tema evaziunii și a investigării acestui fenomen, este o provocare chiar și 

pentru specialiști și practicieni. Evoluția continuă a pieței, ingeniozitatea plătitorilor de taxe și 

impozite, modificările permanente ale cadrului legislativ, intervenția factorilor exogeni cu impact 

semnificativ asupra economiei, determină o necesitate continuă de studiu și de perfecționare în 

sfera investigațiilor fiscale. Activitatea de control este, în opinia noastră, cu adevărat o știință, fără 

a putea afirma că se conturează asemeni unui sistem de afirmații certe care avansează constant 

spre o anume finalitate. Cercetarea activității de control este strâns legată de evoluția fiscalității. 

Interferența dintre contabilitate, fiscalitate și activitatea de control este ea însăși o provocare, pe 

care am concretizat-o într-un demers științific ale cărui coordonate pornesc în plan teoretic, de la 

definirea și înțelegerea conceptelor definitorii de evaziune și fraudă fiscală, optimizare fiscală, 

investigație financiară (privită ca un set de diferite tehnici utile și la îndemâna inspectorilor de 
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control) completate de opinii și taxonomii proprii. În cuprinsul cercetării am identificat soluţii 

viabile de îmbunătățire, din perspectivă practică, a activității de control antifraudă fiscală. 

La nivel aplicativ, contribuțiile personale constau în: 

a. elaborarea unui studiu comparativ care să reflecte motivația alegerii formei de 

organizare e unei entități; 

b. realizarea unei cercetării empirice calitative și cantitative care să evidențieze 

percepția contribuabilului asupra controlului și să puncteze deficiențele sistemului 

de control; 

c. elaborarea unui studiu econometric care să stabilească relația dintre ciclul 

economiei subterane, ciclul economic și ciclul ratei șomajului; 

d. determinarea unui model statistic pe bază de indicatori financiari care să semnaleze 

probabilitatea de fraudă în domeniul construcțiilor; 

e. Realizarea unui model cu ajutorului legii lui Benford pentru prima cifră (acesta 

calculează  frecvența fiecărei cifre) pentru a identifica domeniile cu cea mai mare 

evaziune  (analiza comparativă între domeniul panificației și cel al construcțiilor 

pentru cifra de afaceri și cheltuielile cu personalul).  

Sub aspectul identificării unor modalități de îmbunătățire a procesului investigativ, de 

eficientizare a activității de analiză de risc ca punct de plecare în procesul de investigare fiscală, 

metoda principală pe care am utilizat-o cu scopul realizării studiului este observația iar pentru 

interpretarea rezultatelor obținute din analiza datelor și informațiilor, am folosit deopotrivă 

metodele deductivă, inductivă, comparativă și explicația cazuală. 

Fenomenul de evaziune fiscală este una dintre cele mai grave boli ale societății, în accepțiunea 

CSAT, factor de risc pentru securitatea națională, spre care, din păcate, au predispoziție tot mai 

mulți contribuabili. Acesta este principalul motiv pentru care, factorii decizionali ar trebui să 

conştientizeze faptul că cei aflați în lupta cu fenomenul de evaziune fiscală, respectiv inspectorii 

care activează în sfera controlului cu precădere structura antifraudă să dispună de resurse suficiente 

financiare, materiale, umane de excepție. Totodată personalul să beneficieze de statut special și 

protecție, să fie răsplătit și motivat pe măsura muncii prestate, a eforturilor depuse și a riscurilor 

asumate.  

Studiul relevă faptul că pilonul principal care stă la baza realizării obiectivelor de combatere a 

evaziunii fiscale este factorul uman. Lipsa acută de personal (număr mare de posturi vacante încă 
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de la înființarea structurii DGAF din 2013, deficit în creștere) generează efecte negative în 

activitatea de control. Cunoștințele profesionale, expertiza, formarea și abilitățile personalului, 

responsabilizarea eficientă a factorului uman, respectarea principiilor etice și deontologice, sunt 

atribute importante care influențează major calitatea activității de control. De asemenea, factorul 

uman are un impact semnificativ asupra utilizării eficiente a resurselor financiare. Toate acestea 

impun  identificarea și implementarea urgentă a unor măsuri care să optimizeze procesele care stau 

la baza consolidării puterilor și capacităților de control operativ și inopinat al inspectorilor din 

structura de antifraudă ținând cont și de necesitatea existenței unui climat de reală corectitudine. 

La toate acestea contribuie desigur răspunderea profesională și morală a inspectorilor prin 

prerogativele care le sunt atribuite, resursele ce le sunt puse la dispoziție, un bun management și 

motivarea. 

În plan legislativ, ca oportunitate de cercetare viitoare, apreciem benefică, elaborarea unui 

raport clar care să pună în paralel normele penale cu cele fiscale ar facilita o analiză eficientă a 

infracțiunilor de evaziune fiscală reglementate în prezent. Totodată ar constitui o bază pentru 

definirea conceptelor de fraudă și evaziune fiscală  și nu în ultimul rând pentru optimizarea fiscală.  

În procesul investigativ, evaluarea surselor din perspectiva calității și credibilității acestora, 

obținerea probelor și admisibilitatea acestora în instanță sunt puncte esențiale abordate în studiul 

realizat inclusiv prin prisma prezentării unor spețe practice. De asemenea, cercetarea evidențiază 

importanța informației contabile în procesul investigativ și importanța factorului uman bine 

pregătit în culegerea informațiilor, analiza și sinteza acestora.  

Realizarea unui studiu comparativ între principiile OECD, privind procesul investigativ și 

nivelul de implementare al acestora pe plan național, a evidențiat, lacune ale tehnicilor de 

investigare, a diferitelor metode și instrumente utilizate în investigația financiară, inadvertențe 

organizaționale și sincope legislative, evidențiind necesitatea existenței unui model organizațional 

bine definit care să permită alocarea eficientă a resurselor și distribuirea echitabilă și benefică a 

responsabilităților, un cadru legislativ fără lacune, asigurând coordonate clare pentru definirea și 

urmărirea obiectivelor, implementarea strategiilor și obținerea rezultatelor scontate cu scopul să 

ofere noi direcții de maximizare a eficienței activității structurilor de control din România.  

Efectuarea unei evaluări obiective a stadiului actual al luptei antifraudă, care să definească 

obiective prioritare și specifice și în funcție de acestea să elaboreze propriile planuri de acțiune, se 

impune cu celeritate. 
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Atât din practică cât și din studiul empiric realizat, constatăm că drumul controlului spre 

performanță este unul lung și anevoios dar implementând principii clare și cuprinzătoare pentru 

procesele investigative fiscale, plasând investigația financiară ca fiind parte integrantă a eforturilor 

de aplicare a legii, România se poate alinia la realitatea prezentă, urmând principii și exemple de 

bune practici internaționale. 

Identificarea disfuncționalităților în sfera controlului aduce cu sine idei și propuneri 

concrete de îmbunătățire a controlului antifraudă cu aplicabilitate directă în activitatea de analiză 

de risc pe anumite domenii de activitate cum sunt transporturile intracomunitare de bunuri, 

HO.RE.CA, comerț auto second-hand. Propunerile elaborate în prezentul studiu deschid 

oportunitatea aplicării acestora și pe alte domenii, și totodată motivează necesitatea utilizării unor 

instrumente noi și moderne prin tehnologizare și implementare de aplicații dedicate, pe diverse 

direcții atât la nivel de ANAF cât și CNAIR, RAR, MAI. Propunerile de îmbunătățire a activității 

de control vizează în mare măsură cooperarea interinstituțională și necesitatea unor eforturi 

comune întru implementarea și accesul la baze de date comune și aplicații dedicate, menite să 

eficientizeze eforturile organelor de control. 

În vederea eficientizării activității de control și a diminuării fenomenului de evaziune 

fiscală am realizat o analiză econometrică dezvoltând strategii de detectare a evaziunii în domeniul 

construcțiilor conturând  totodată și profilul reprezentativ al unui contribuabil evazionist din acest 

domeniu de activitate. Rezultatele studiului demonstrează că societățile care au  o rata a activelor 

curente de 68.65% vor fi in general evazioniste. Motivul pentru care firmele de construcții cu o 

rată a activelor curente în general ridicată sunt evazioniste se desprinde cu ușurință, companiile de 

construcții au în general stocuri de materiale și materii prime scăzute 

Având în vedere necesitatea obținerii unui raport cât mai ridicat rezultate/costuri în ce 

privește verificările fiscale, am efectuat o analiză care să contribuie la identificarea unor strategii 

de selecție a domeniilor prioritare pentru controlul evaziunii. Analiza efectuată relevă faptul că 

domeniile cu cea mai mare evaziune se pot depista cu ajutorului legii lui Benford pentru prima 

cifră. Studiul compară domeniul construcțiilor cu cel al panificației pentru cifra de afaceri și 

cheltuielile cu personalul. Rezultatele determină că sectorul construcțiilor este mai aproape de 

neconformitate decât cel al panificației. 

Obiectivul final al prezentului studiu vizează inițierea și realizarea de cercetări viitoare cu 

privire la îmbunătățirea activității de control, de a identifica posibile modele pe domenii de 
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activitate, formate cu ajutorul unor date ușor de prelucrat, pentru eficientizarea analizei de risc și 

direcționarea verificărilor către entitățile și domeniile de activitate care au abaterile cele mai mari 

de la tiparele stabilite. 

Demersul științific realizat deschide oportunitatea verificării în practică, pe cât mai multe 

domenii de activitate și spețe a modului în care indicatorii economici pot indica evaziunea fiscală, 

pentru a identifica mult mai ușor societățile suspecte de a întreprinde evaziune fiscală pe modelul 

creat în domeniul de activitate construcții. Totodată aplicațiile legii lui Benford o putem extinde 

pe alte domenii de activitate în scopul determinării domeniilor cu cel mai ridicat risc de fraudă. 

Dezvoltări ulterioare ale prezentei cercetări se pot realiza prin lărgirea eșantionului de 

selecție a entităților care au constituit bază de date în elaborarea studiului. Desigur că modelul 

poate fi completat cu alți indicatori de risc pe lângă valoarea prejudiciilor/sancțiunilor stabilite în 

urma verificărilor.  

Asemeni altor cercetări în această direcție precum cea a autorului Străpuc15, având în 

vedere că modelul determinat cu ajutorul metodelor econometrice utilizate este unul numeric, se 

deschide oportunitatea proiectării și operaționalizării unui program informatic plecând de la 

rezultatul cercetării noastre și de la modelul elaborat. 

Apreciem că în vederea combaterii eficiente a fenomenului evazionist se impun 

următoarele măsuri imediate: 

- diminuarea economiei subterane și a muncii la negru/la gri prin impunerea unor limitări în 

anumite domenii cu risc de evaziune.  

- clarificarea unor aspecte legislative care permit contribuabililor să evite plata contribuțiilor 

(limitarea posibilităților de funcționarea ca PFA doar în sfera anumitor meserii, acceptarea 

intervalelor orare și a fracțiunii de normă în domenii precum taximetria); 

- impunerea unor sancțiuni mai drastice care să conștientizeze contribuabilul (eliminarea 

sancțiunilor de tipul jumătate din minimul amenzii); 

- un sistem legislativ clar și viabil; 

- un control fiscal eficient, pornind de la faza de monitorizare și analiză de risc, actualizarea 

parametrilor după care se analizează societățile;  

 
15 STRĂPUC, C. (2019) Valorificarea informaţiei financiar-contabile în analiza de risc și în controlul antifraudă 

fiscală, Teză de doctorat, Suceava 
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- echipele de control în acțiunile complexe să fie formate din cel puțin un economist și un 

jurist. 

- pregătirea profesională a organelor de control să reprezinte o prioritate; 

- un plan eficient de educație fiscală a cetățenilor.         
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LISTA ABREVIERILOR 

ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală  

ATAD - Directiva împotriva evitării plății taxelor (tax avoidance) 

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting 

BNR - Banca Națională a României 

CA - Cifră de afaceri 

CAWI - Computer Assisted Web Interviewing 

CCR - Curtea de Conturi a României  

CE - Comisia Europeană 

CF - Consiliul Fiscal 

CJUE- Curtea de Justiție Europeană 

CUP - Compararea preţurilor 

CNAIR – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  

DGAF - Direcțiea Generală Antifraudă Fiscală  

DGCVPF - Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice  

ICCJ - Înalta Curte de Casație și Justiție 

II - Întreprindere Individuală 

IF - Întreprindere Familială 

IPC - Indicele de perceptie a coruptiei  

IMM - Întreprinderi Mici și Mijlocii 

IFRS - Standarde Internaționale de Raportare Financiară 

INSR - Institutul Național de Statistică a României 

MFP - Ministerul Finanţelor Publice 

M.OF. -Monitorul Oficial 

OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului 

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului  

PFA  - Persoana Fizică Autorizată 

PIB - Produsul Intern Brut 

TVA - Taxa pe valoarea adăugată 

UE - Uniunea Europeană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


