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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2020 

privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 
ART. I  
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

 
1. La articolul 5, după litera e), se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul 

cuprins: 
"f) performanța profesională". 
 
2. La articolul 7 litera D, lit. b) se abrogă. 
 
3. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri 

subordonate este de 25.582, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile 
aferente cabinetelor demnitarilor."  

 
4. La articolul 11, alineatele (5), (7), (9) și (10) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
"(5) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei. 
============================== 
(7) Prin ordin al președintelui Agenției unele atribuții pot fi delegate 

vicepreședinților, secretarului general, secretarului general adjunct sau funcționarilor 
publici de conducere, în condițiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele 
și condițiile delegării." 

============================== 
(9) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate 

exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreşedinţi sau pe 
secretarul general să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor 
publice. 
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(10)  În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din motive 
întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea vor fi delegate unuia dintre cei 2 
vicepreşedinți sau secretarului general." 

 
5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare. 

 

6. La articolul 13, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(13) În cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti 

funcţionează, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, Administraţia 
judeţeană a finanţelor publice Ilfov, administraţiile sectoarelor 1 - 6 ale finanţelor 
publice, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi şi Administraţia fiscală 
pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucureşti". 

 
7. La articolul 13, alineatul (14) se abrogă. 
 
8. La articolul 15 alineatele (2) şi (3) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
"(2) În cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală funcţionează direcţii 

regionale antifraudă fiscală. Sediul principal al direcţiilor regionale antifraudă fiscală 
se stabileşte în municipiile prevăzute în anexa nr. 2. 

(3) Personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală este împuternicit să 
efectueze control pe teritoriul naţional." 

 
9. Articolul 16 se abrogă. 
 

10. La articolul 17 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(1) Personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală este compus din 

funcţionari publici care ocupă funcții publice generale." 
 

11. Alineatul (2) al articolului 17 se abrogă . 

 

12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(1) Personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală execută operaţiuni de 

control operativ şi inopinat sub forma controlului curent sau tematic." 
 

13. La articolul 19, alineatele (1) şi (4) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

"(1) Personalul Agenţiei care ocupă funcţii publice în cadrul Direcţiei generale 
antifraudă fiscală poartă în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, 
ecusoane şi, după caz, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual 
de apărare, protecţie şi comunicare, care se atribuie gratuit. Armamentul, uniforma şi 
celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi utilizate numai în timpul 
exercitării atribuţiilor de serviciu, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare 
şi funcţionare. În anumite situaţii, în realizarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii 
publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală pot îmbrăca ţinuta civilă." 

============================== 
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(4) Regulamentul privind normele generale şi speciale de dotare ale 
personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală, modelul uniformei de serviciu, al 
însemnelor distinctive, accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normală de 
utilizare, condiţiile de acordare şi personalul care beneficiază de uniformă se 
regăsesc în anexele nr. 3 şi 4." 

 

14. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(1) Mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei şi al structurilor sale 

subordonate se realizează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare prin modificarea 
raporturilor de serviciu, astfel: 

    a) pentru eficientizarea activităţii Agenţiei şi a unităţilor sale subordonate; 
    b) în interesul funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia 

publică." 
 
15. După articolul 25 se introduce un nou articol, art. 251, cu următorul 

cuprins: 
”Art. 251 În cazul în care persoana care ocupă sau persoana care a promovat 

concursul de recrutare/promovare pentru ocuparea funcţiei publice aferentă postului 
pentru care este necesară obținerea autorizației de acces la informații clasificate 
secret de stat în condițiile Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, 
cu modificările și completările ulterioare, nu obține această autorizație, poate fi 
numită, în limita posturilor vacante, pe o funcţie publică echivalentă sau, cu acordul 
persoanei în cauză, pe o funcţie publică de nivel inferior, cu îndeplinirea condiţiilor 
specifice prevăzute în fişa postului.” 

 
16. Anexele nr. 1, nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi nr. 8 se modifică și se înlocuiesc cu 

Anexele nr. 1 - 5 la prezenta hotărâre. 
 
Art. II 
Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală se realizează în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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LUDOVIC ORBAN 


