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Economia neobservata,
denumita, de asemenea, si
economie subterana,
ascunsa, neagra, invizibila,
neoficiala, paralela, informala,
ilegala, gri, din umbra, etc. este
definita de autor ca fiind
activitatea economica
desfasurata în afara legii sau
care nu este inregistrata in
conturile naţionale.





Ponderea economiei subterane in PIB
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1. Povara fiscala

2. Reglementarile din piata muncii 

3. Nivelul si calitatea serviciilor publice

4. Nivelul de dezvoltare al economiei oficiale

5. Self-employment

Care sunt cauzele economiei neobservate?



Care sunt consecintele economiei neobservate

În total, 1,4 milioane de românimuncesc la negru.
‐ în industrie, aproximativ 550 de mii de persoane,
‐ în comerţ şi construcţii, fiecare cu aproape 350 de mii;
‐ în transporturi şi comunicaţii cu 163 de mii de angajaţi

fără forme legale.

Munca la negru reprezintă între 15‐20% din PIB în România.
= românii au câștigat din diverse activităţi nedeclarate 123 de
miliarde de lei, adică circa 27 de miliarde de euro, în ultimii
10 ani.



Care sunt consecintele economiei neobservate

În România activează peste 100.000 de firme care nu niciun 
fel de angajat.

Economia neagră va înghiţi în acest an 81 miliarde de lei,
adică aproximativ 18 miliarde de euro.

Din aceşti bani s-ar putea contrui toate cele şase autostrăzi



Solutii de spargere a cercului vicios

1. Accelerarea luptei anticoruptie;
2. Toleranta zero la evaziunea fiscala;
3. Reducerea birocratiei si costurilor de conformare la

plata taxelor;
4. Transparentizarea totala a cheltuielilor bugetare

pentru stimularea conformarii voluntare;
5. Regandirea contractului social – beneficiile sociale

trebuie regandite;
6. Promovarea platilor non-cash la scara larga.



România ocupă locul 49 în clasamentul Băncii Mondiale
după ușurința cu care o companie medie își poate plăti
taxele și impozitele, analizează 190 de economii din
întreaga lume.



Acțiuni ANAF  ‐ Educația în școli
Proiectul "Educaţie fiscală în şcoli„ a debutat în 2016
au fost instruiţi peste 3000 de copii din întreaga ţară

https://europa.eu/taxedu/home_ro



Acțiuni ANAF  ‐ Educația în școli
Proiectul „Ziua porților deschise„ a debutat în 2018



Acțiuni ANAF  ‐
asistență pentru contribuabili

Organizarea de întâlniri cu contribuabilii
- în anul 2016 au avut loc 1.069 întâlniri, cu participarea
unui număr de aproximativ 22.300 de persoane;
- în anul 2017 au avut loc 1.488 întâlniri, cu participarea
unui număr de aproximativ 32.300 de persoane;
- până la data de 31 octombrie 2018, au avut loc 1.059
întâlniri, cu participarea unui număr de aproximativ 21.000
de persoane.



Acțiuni ANAF  ‐
asistență pentru contribuabili

b) Organizarea de sesiuni on-line de asistenţă prin intermediul 
paginii de Facebook
- în anul 2015 - 72 de postări, 617 răspunsuri, impactul total -

556.182.
- în anul 2016 - 103 postări, 649 răspunsuri, impactul total 

874.635.
- în anul 2017 - 106 postări, 1.178 de răspunsuri, impactul total -

1.484.483.
- până la 31 octombrie 2018 - 76 de postări, 1.448 de răspunsuri, 

impactul total – 1.333.416.



Acțiuni ANAF  ‐
asistență pentru contribuabili

c) Publicarea de materiale informative

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizi
ce/arhiva_materialelor_informative_elaborate_de_anaf/



CONCLUZIE

Economia „subterană”, un fenomen de neevitat al economiei unei
ţări. Lipsa luării în considerare a acestei fenomen poate conduce
la severe derapaje de dezvoltare economică, și în final la
adoptarea de strategii de dezvoltare economică nerealiste.

Ne aflăm într-o perioadă de consolidare fiscală, când majoritatea
statelor membre trebuie să reducă cheltuielile şi să majoreze
veniturile, ca urmare amploarea fenomenului economiei
subterane este şi o problemă de corectitudine.



Mulțumim pentru 
atenția acordată!
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