
                
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
ORDIN NR.  1104 

 
 
 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), ale art. 13 alin. (3) şi (4) din Hotărârea 
Guvernului României nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          
nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor; ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere: 
- Nota de fundamentare privind reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 939.488/2013; 
- Avizele nr. 29440/2013, nr. 29441/2013, nr. 29442/2013, nr. 29443/2013,             

nr. 29444/2013, nr. 29445/2013, nr. 29446/2013 şi nr. 29447/2013 ale Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici; 

- Referatul de aprobare nr. 939.557/2013 al Direcţiei generale de organizare şi 
resurse umane; 

 
Emite următorul: 

 

O R D I N : 
 
 

Art. 1. Cu data de 01 august 2013, se aprobă structura organizatorică a 
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi structurilor din cadrul acestora, 
respectiv a administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, a serviciilor fiscale 
municipale şi orăşeneşti, a birourilor fiscale comunale, a birourilor vamale de interior 
de grad I şi grad II şi a birourilor vamale de frontieră de grad I şi grad II, prevăzute în 
anexele nr. 1.1 – 1.14 la prezentul ordin, după cum urmează: 

- Anexa nr. 1.1 - structura organizatorică a direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov; 

- Anexa nr. 1.2 - structura organizatorică a Direcţiei generale regionale a 
finanţelor publice Bucureşti; 

- Anexa nr. 1.3 - structura organizatorică a administraţiilor judeţene ale finanţelor 
publice pentru administraţiile care au sediul stabilit în aceleaşi localităţi ca şi direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice; 

 



 
- Anexa nr. 1.4 - structura organizatorică a administraţiilor judeţene ale finanţelor 

publice pentru administraţiile care au sediul stabilit în alte localităţi decât cele în care 
sunt stabilite direcţiile generale regionale ale finanţelor publice; 

- Anexa nr. 1.5 - structura organizatorică a administraţiilor sectoarelor 1 - 6 ale 
finanţelor publice; 

- Anexa nr. 1.6 - structura organizatorică a Administraţiei judeţene a finanţelor 
publice Ilfov; 

- Anexa nr. 1.7 - structura organizatorică a Administraţiei fiscale pentru 
contribuabili mijlocii; 

- Anexa nr. 1.8 - structura organizatorică a serviciilor fiscale municipale; 
- Anexa nr. 1.9 - structura organizatorică a serviciilor fiscale orăşeneşti; 
- Anexa nr. 1.10 - structura organizatorică a birourilor fiscale comunale; 
- Anexa nr. 1.11 – structura organizatorică a birourilor vamale de interior de        

grad I; 
- Anexa nr. 1.12 – structura organizatorică a birourilor vamale de interior de             

grad II; 
- Anexa nr. 1.13 – structura organizatorică a birourilor vamale de frontieră de 

grad I; 
- Anexa nr. 1.14 – structura organizatorică a birourilor vamale de frontieră de 

grad II. 
 

Art. 2. Cu aceeaşi data, structurile din cadrul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 
 

Art. 3. Pentru administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi comunale care nu 
se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul ordin, declararea, încasarea şi toate 
operaţiunile în relaţia cu contribuabilii şi operatorii economici se desfăşoara în locaţiile 
actuale, până la data de 1 septembrie 2013.  

 
Art. 4. Pentru administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi comunale care se 

reorganizează în servicii fiscale orăşeneşti, respectiv birouri fiscale comunale, dar care 
nu mai au constituită structura de trezorerie potrivit anexei nr. 2 la prezentul ordin, 
încasarea şi operaţiunile în relaţia cu contribuabilii şi operatorii economici, specifice 
structurii de trezorerie, se desfăşoara în locaţiile actuale, până la data de 1 septembrie 
2013. 

 
Art. 5. Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice le sunt direct 

aplicabile dispoziţiile legale în vigoare în ceea ce priveşte funcţionarii publici/personalul 
contractual din cadrul structurilor organizatorice supuse reorganizării. 

 
Art. 6. Anexele nr. 1.1 – 1.14 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 7. Orice altă prevedere contrară prezentului ordin îşi încetează 

aplicabilitatea. 
 
 



 

Art. 8. Direcţia generală de organizare şi resurse umane împreună cu direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
 

Emis în Bucureşti, la 1 august 2013. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

GELU-ŞTEFAN DIACONU 
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