
 
 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcŃionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală 

 
 

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului 
nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.109/2021, 
ale Legii nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale Legii nr. 268/2021 
pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative 

 
În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

ART. I  
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Finanţelor 
Publice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.52 din 28 ianuarie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“Hotărâre privind organizarea și funcţionarea Ministerului Finanţelor” 
 

2. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

”k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de tranziŃie, a 
instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenŃă pentru preaderare, pentru perioada 
de programare 2007 - 2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social 
european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 
persoane, pentru perioada de programare 2014 - 2020, a fondului european de dezvoltare 
regională, fondului social european plus, fondului de coeziune și fondului pentru tranziŃie 
justă, pentru perioada de programare 2021-2027, a fondurilor aferente Planului Naţional de 
Redresare și Rezilienţă, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenŃei financiare 
acordate de statele membre ale AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul 
financiar al SpaŃiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian;” 

 
3. La articolul 2 alineatul (2), după litera k^1) se introduc două noi litere, lit.k^2) și lit. k^3) , 
cu următorul cuprins: 

 



”k^2) de organism contabil pentru programele operaţionale finanţate din fondul european 
de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, fondul pentru 
tranziţie justă și fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru perioada de 
programare 2021 – 2027; 

k^3) de primire de la Comisia Europeană a fondurilor europene nerambursabile alocate 
României pentru implementarea Programului Naţional de Redresare și Rezilienţă, precum și de 
utilizare a acestora potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituŃional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienŃă, precum şi pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 
de urgenŃă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naŃional 
de redresare şi rezilienŃă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienŃă” 

 
4. La articolul 2 alineatul (2), litera q) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„q) de evidenŃă a bunurilor ce constituie domeniul public al statului, precum și a bunurilor 
imobile ce constituie domeniul privat al statului;” 
 
5. La articolul 2 alineatul (2), după litera ff) se introduc două noi litere, literele gg) și hh), cu 
următorul cuprins: 

„gg) de combaterea a fraudei vamale, exercitată prin Autoritatea Vamală Română; 
 hh) de supraveghere și control vamal, exercitată prin Autoritatea Vamală Română.” 

 
6. La articolul 3 alineatul (1), punctele 42, 48^2 și 54^1se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

 

” 42. asigură actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și centralizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al 
statului; 

„ 48^2. facilitează dialogul dintre instituŃiile financiare internaŃionale, băncile 
guvernamentale de dezvoltare/cooperare internaŃională şi autorităŃile române beneficiare sau 
potenŃial beneficiare de produsele acestora, inclusiv asistenŃă tehnică, în contextul necesităŃii 
urmăririi permanente a evoluŃiei integrate a activităŃii acestor instituŃii în România;” 

” 54^1. certifică şi transmite Comisiei Europene/statelor donatoare declaraŃii de cheltuieli, 
aplicaŃii de plată, conturi anuale, după caz, pentru fondurile nerambursabile postaderare 
aferente perioadelor de programare 2007-2013/2014-2020/Mecanismului Financiar Spaţiul 
Economic European/Mecanismului Financiar Norvegian;” 

 
7. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 54^1 se introduce un nou punct, pct. 54^2, cu 
următorul cuprins: 

 

„54^2. întocmește și transmite Comisiei Europene aplicaţii de plată și conturi anuale 
aferente perioadei de programare 2021-2027;”   
 
8. La articolul 3 alineatul (1), punctul 55 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană 
prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziŃie, programele finanŃate din instrumente 
structurale, instrumentul de asistenŃă pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007 
- 2013, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de 
coeziune şi din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru 
perioada de programare 2014 - 2020, din fondul european de dezvoltare regională, fondul 



social european plus, fondul de coeziune și fondul pentru tranziŃie justă pentru perioada de 
programare 2021-2027, din fondurile aferente Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă cât 
şi de la statele membre ale AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb către agenŃiile de 
implementare/autorităŃile de management/operatorii de program/beneficiarii finali;” 

 
9. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 55 se introduce un nou punct, pct.55^1, cu 
următorul cuprins: 

 

”55^1 transferă fondurile alocate de la bugetul de stat către autorităţile de management 
ale programelor operaţionale regionale aferente perioadei de programare 2021-2027;” 
 
10. La articolul 3 alineatul (1), punctul 79 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

        ”79. soluŃionează plângerile prealabile formulate împotriva dispoziŃiei obligatorii emise 
de către organul de inspecŃie economico-financiară, în condiŃiile OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcŃionarea inspecŃiei economico-financiare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, 
contestaŃiile administrative formulate împotriva titlului de creanŃă emis de structura de 
specialitate din cadrul Ministerului FinanŃelor responsabilă cu inspecŃia economico-financiară, 
în condiŃiile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancŃionarea neregulilor apărute în obŃinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naŃionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi plângerile prealabile 
formulate împotriva actului administrativ emis de către organul de inspecŃie economico-
financiară, în condiŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;” 
 
11. La articolul 3 alineatul (1), punctul 109^1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„109^1. iniŃiază şi derulează, în condiŃiile legii, în mod centralizat, achiziŃiile publice pentru 
echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru 
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală şi DirecŃia generală de administrare a marilor 
contribuabili și Autoritatea Vamală Română, în baza referatelor de necesitate şi a 
specificaŃiilor tehnice întocmite de către Centrul NaŃional pentru InformaŃii Financiare.Prin 
ordin al ministrului finanţelor se vor stabili categoriile de echipamente, bunuri și servicii din 
domeniul tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor ce vor face obiectul achiziţiilor publice 
centralizate.” 
 
12. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 139 se introduc opt noi puncte, pct.140 - 147, cu 
următorul cuprins: 

 

„140. soluŃionează contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanŃă, precum şi a altor 
acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal; 

141. reprezintă statul în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi și obligaţii privind 
raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluţionare a contestaţiilor 
formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de 
organul central fiscal; 

142. realizează activităţi privind educaţia financiară, potrivit domeniului său de 
competenţă, care pot fi: sub forma unor activităţi de sprijin a cadrelor didactice în cadrul 
unităţilor de învăţământ, sub forma unor activităţi profesionale, sub forma participării la 
elaborarea unor studii privind domeniul educaţiei financiare, sub forma participării la 
elaborarea și implementarea unor strategii în domeniul educaţiei financiare, sub forma unor 
campanii de informare / conștientizare sau prin intermediul tehnologiei informaţiei, precum 
campanii de conștientizare, site-uri dedicate educaţiei financiare, platforme dedicate 
educaţiei financiare; 



143. prin Autoritatea Vamală Română, asigură administrarea impozitelor, taxelor şi altor 
venituri bugetare date prin lege în competenŃa sa, aplică politica şi legislaŃia vamală, respectiv 
fiscală, în domeniul supravegherii produselor accizabile, exercită atribuŃiile de autoritate 
vamală şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror 
acte şi fapte care au ca efect frauda vamală şi fiscală, precum şi a altor fapte date prin lege în 
competenŃa sa.” 
   144. elaborează metodologii şi proceduri privind emiterea soluţiilor fiscale individuale 
anticipate, 
145. elaborează și emite actele administrative referitoare la soluţia fiscală individuală 

anticipată; 
146. asigură și gestionează activităţile de schimb de informaţii în ceea ce privește Acţiunea 5 

BEPS, soluţiile fiscale individuale anticipate. 
147.coordonează și implementează proiectele de asistenţă tehnică și investiţii aferente 

măsurilor de reformă a componentei C8 din cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă 
aflate în aria de responsabilitate a Ministerului Finanţelor și îndeplinește atribuŃii în 
gestionarea fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienŃă” 
 
 
13. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului FinanŃelor este de 
2001, exclusiv demnitarii.” 
 
14. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă. 
 
15. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

"(6) Ministrul finanŃelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari 
de stat, numiŃi prin decizie a prim-ministrului.” 
 
16. La articolul 13, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12) cu următorul 

cuprins: 
  "(12) În subordinea Ministerului FinanŃelor se organizează şi funcŃionează Autoritatea Vamală 
Română, organ de specialitate al administraŃiei publice centrale, în domeniul vamal, instituţie 
publică cu personalitate juridică, finanŃată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
FinanŃelor." 
 
17. Anexele nr. 1 - 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3 la prezenta hotărâre. 
 
ART. II   
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 473 din 30 iulie 
2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează: 

 
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(3) AgenŃia întreŃine propriul site web prin care asigură prezenŃa pe internet, la adresa 
"www.anaf.ro". Pentru domeniul antifraudă fiscală, prezenŃa pe internet se asigură la adresa 
"www.antifrauda.ro".” 
 
2.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) DirecŃia generală antifraudă fiscală utilizează o siglă specifică ale cărei caracteristici se 
aprobă prin ordin al preşedintelui AgenŃiei.” 



 
3.  Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 4 AgenŃia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor venituri 
bugetare date prin lege în competenŃa sa, precum şi controlul operativ şi inopinat privind 
prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda şi 
evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competenŃa sa.” 
 
4.  La articolul 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    ”c) tratament egal şi nediscriminatoriu în aplicarea legislaŃiei fiscale;” 
 
5.  La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”c) de control fiscal, respectiv inspecţie fiscală, control inopinat, control antifraudă, 
verificarea situaţiei fiscale personale, verificare documentară;” 
 
6.  La articolul 6, literele i) și j) se abrogă. 
 
7.  La articolul 7, litera A, punctele 12, 13, 21 – 23 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
"12. asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a prevederilor legislaŃiei privind 
impozitele, taxele, contribuŃiile sociale şi celelalte venituri bugetare, date prin lege în 
competenŃa sa, împreună cu Ministerul FinanŃelor; 
13. aplică modalităŃile de executare silită şi măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este 
competentă potrivit legii, inclusiv pentru amenzile de orice fel şi alte creanŃe bugetare, pe 
baza unor titluri executorii, transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii; 
.......................................................................... 
21. propune soluŃii de reformă în domeniul administrării fiscale şi implementează proiecte cu 
finanŃare internă şi/sau externă pentru domeniul său de activitate; 
22. monitorizează acquis-ul comunitar şi bunele practici în domeniul administrării fiscale şi 
formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din 
acestea; 
23. colaborează, pe bază de protocol, cu autorităŃile şi instituŃiile publice sau orice alte 
entităŃi cu atribuŃii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare 
fiscală;” 
 
8. La articolul 7, litera A, punctul 24 se abrogă. 
 
9. La articolul 7, litera A, punctele 25, 32, 36 și 41 - 45 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
"25. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate exercita prin DirecŃiile generale regionale 
ale finanŃelor publice şi prin DirecŃia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili anumite 
atribuŃii stabilite prin ordin al ministrului finanŃelor legate de activitatea de soluŃionare a 
contestaŃiilor formulate împotriva titlurilor de creanŃă, precum şi a altor acte administrativ-
fiscale emise de organul fiscal central; 
.......................................................................... 
32. reprezintă statul în faŃa instanŃelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de 
drepturi şi obligaŃii privind raporturile juridice fiscale, precum şi orice alte raporturi juridice 
rezultate din activitatea AgenŃiei, direct sau prin direcŃiile generale regionale ale finanŃelor 
publice, în baza mandatelor transmise; renunŃarea la calea de atac, în litigiile care au legătură 
cu raporturile juridice fiscale, precum şi cu orice alte raporturi juridice rezultate din 
activitatea AgenŃiei, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui 
AgenŃiei; 
.......................................................................... 



36. elaborează, fundamentează şi avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al 
AgenŃiei, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum şi programul de investiŃii, 
pe care le transmite Ministerului FinanŃelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al 
acestuia; 
.......................................................................... 
41. asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informaŃii, cu alte instituŃii din 
Ńară şi cu administraŃiile fiscale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în 
colaborare cu Ministerul FinanŃelor, după caz; 
42. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din tratatele internaŃionale la care 
România este parte; 
43. încheie tratate la nivel departamental şi convenŃii cu administraŃii fiscale din alte state, cu 
organizaŃii internaŃionale sau cu alte entităŃi, în domeniul său de activitate; 
44. acordă sau primeşte asistenŃă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează proiecte şi 
activităŃi de cooperare cu administraŃii fiscale din alte state sau cu organizaŃii internaŃionale 
sau alte entităŃi; 
45. participă, prin reprezentanŃi, la evenimente organizate de către alte administraŃii fiscale, 
organizaŃii internaŃionale sau alte entităŃi ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de 
activitate;” 
 
10. La articolul 7, litera A, punctul 47 se abrogă. 
 
11. La articolul 7, litera A, punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”48. asigură legătura operativă pe probleme fiscale prin reprezentanŃi permanenŃi la 
ReprezentanŃa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor 
organizaŃii internaŃionale, potrivit competenŃelor AgenŃiei.” 
 
12. La articolul 7, litera B, punctele 2, 7, 15 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”2. aplică legislaţia prin care Agenţia și organele fiscale din subordine trebuie să ducă la 
îndeplinire prevederile referitoare la taxa/timbru și alte sume care se fac venit la bugetul 
Fondului pentru Mediu; 
.......................................................................... 
7. efectuează controlul fiscal și emite acte administrative fiscale, în condiţiile Codului de 
procedură fiscală; 
.......................................................................... 
15. deŃine, administrează, utilizează și analizează informaŃiile fiscale şi acŃionează, în 
condiŃiile legii, pentru obŃinerea de informaŃii relevante, din diverse surse, în vederea 
identificării atât a unor potenŃiale riscuri de neconformare fiscală, cât şi a contribuabililor care 
prezintă risc fiscal; 
.......................................................................... 
26. elaborează procedura de verificare a preţurilor de transfer în cazul tranzacţiilor efectuate 
între persoane afiliate, în cadrul acţiunilor de control fiscal;” 
 
13. La articolul 7, litera B, după punctul 26 se introduc patru noi puncte, punctele 261, 262, 

263 și 264, cu următorul cuprins: 
”261. asigură coordonarea combaterii erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor; 
262. asigură derularea procedurii amiabile în vederea eliminării dublei impuneri iniŃiate de 
către contribuabilii rezidenŃi fiscal în România/alte autorităŃi competente; 
263. elaborează metodologii şi proceduri privind emiterea acordurilor de preŃ în avans; 
264. emite actele administrative referitoare la acordul de preţ în avans;” 
 
14. La articolul 7, litera C se abrogă. 
 
15. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 



"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al AgenŃiei şi structuri subordonate este 
de 22.244 inclusiv preşedintele, vicepreşedinŃii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.” 
 
16. La articolul 11, alineatele (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
"(9) În cazul în care preşedintele AgenŃiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita 
atribuŃiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 2 vicepreşedinŃi sau pe secretarul general să 
exercite aceste atribuŃii, cu informarea ministrului finanŃelor. 
(10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinŃii AgenŃiei, din motive întemeiate, nu îşi poate 
exercita atribuŃiile, acestea vor fi delegate celuilalt vicepreşedinte sau secretarului general.” 
 
17. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(3) În cadrul direcŃiilor generale regionale ale finanŃelor publice funcŃionează, ca structuri 
fără personalitate juridică administraŃii judeŃene/de sector ale finanŃelor publice, care pot 
avea în structură servicii/birouri fiscale.” 
 
18. La articolul 13, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(7) Directorul general al direcŃiei generale regionale a finanŃelor publice este ajutat în 
activitatea sa de directori executivi numiŃi în funcŃie prin ordin al preşedintelui AgenŃiei, cu 
excepŃia directorului executiv - trezorerie. Directorii executivi pot fi ajutaţi în activitatea lor 
de directori executivi adjuncŃi numiŃi în funcŃie prin ordin al preşedintelui AgenŃiei.” 
 
19. La articolul 13, alineatul (8) se abrogă. 
 
20. La articolul 13, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(12) Personalul de conducere şi de execuŃie din cadrul direcŃiilor generale regionale ale 
finanŃelor publice, cu excepŃia celui prevăzut la alin. (5), (7), (9), (10) şi (15), se numeşte în 
funcŃie prin decizie a directorului general, în condiŃiile legii.” 
 
21. La articolul 131, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(4) Organizarea şi funcŃionarea DirecŃiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se 
stabilesc prin ordin al preşedintelui AgenŃiei, cu avizul Ministerului FinanŃelor în cazul 
structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al 
ministerului, respectiv structurile de ajutor de stat, practici neloiale şi preŃuri reglementate şi 
inspecŃie economico-financiară.” 
 
22. La articolul 141, alineatul (3) se abrogă. 
 
23. Articolele 21 și 22 se abrogă. 
 
24. Articolul 231 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 231 Sediile în care funcŃionează AgenŃia şi structurile subordonate se stabilesc prin ordin 
al preşedintelui AgenŃiei.” 
 
25. La articolul 25, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”(2) Modificarea raporturilor de serviciu realizată pentru eficientizarea activităŃii AgenŃiei şi a 
unităŃilor sale subordonate se dispune: 
    a) prin ordin al preşedintelui AgenŃiei, pentru toate funcŃiile publice din cadrul aparatului 
propriu şi al structurilor subordonate AgenŃiei; 
    b) prin decizie a directorului general, pentru funcŃiile publice pentru care are competenŃa 
de numire în funcŃie. 
(3) Prin excepŃie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de 
trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preŃuri reglementate, 
inspecŃie economico-financiară şi tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor din cadrul direcŃiilor 



generale regionale ale finanŃelor publice și Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili, modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici pentru 
eficientizarea activităŃii se dispune cu avizul consultativ al Ministerului FinanŃelor în cazul 
prevăzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului FinanŃelor în cazul 
prevăzut la alin. (2) lit. b). Avizul consultativ, respectiv avizul conform pentru personalul din 
cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică poate fi acordat de directorul executiv 
trezorerie sau de trezorierul-şef, dacă prin fişele de post ale acestora se stabilesc atribuŃii în 
acest sens.” 
 
26. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă. 
 
27. Anexele nr. 1 și nr. 8 se modifică și se înlocuiesc cu Anexele nr. 4 și nr. 5 la prezenta 

hotărâre. 
 
28. Anexa nr. 7 se abrogă. 
 
 
 
ART. III 
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură 
organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiŃiilor şi a procedurii aplicabile 
fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

 
ART. IV 
Anexele nr. 1 - 5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
ART. V 
(1) Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului 
Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.52 din 28 ianuarie 
2009,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta 
hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
(2) Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale 
de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 473 din 30 iulie 
2013, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta 
hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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