
Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 1694/2014 privind 
legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează 

procedura de executare silită a creanțelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 479 din 28.06.2014 
 

În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

având  în  vedere  prevederile art.  138 şi  art.  228 alin.  (2) din  Ordonanța  Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
Art. 1. 
Pentru ducerea  la  îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a 

creanțelor  fiscale,  potrivit  Ordonanței  Guvernului nr.  92/2003privind Codul  de  procedură  fiscală, 
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  Hotărârii  Guvernului nr.  520/2013 privind 
organizarea  şi  funcționarea  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  se  vor  elibera  legitimații 
executorilor  fiscali  din  cadrul  unităților  fiscale  teritoriale  subordonate  direcțiilor  generale  regionale  ale 
finanțelor publice, precum şi din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. 
Executorii  fiscali  sunt persoane angajate  în  cadrul  compartimentelor de  specialitate de  la nivelul 

unităților  fiscale  teritoriale  subordonate  Ministerului  Finanțelor  Publice  ‐  Agenția  Națională  de 
Administrare Fiscală, desemnate de conducătorul organului de executare să ducă  la  îndeplinire măsurile 
asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită a creanțelor fiscale. 

Art. 3. 
(1) Legitimațiile prevăzute la art. 1 şi 6, denumite în continuare legitimații de executor fiscal, atestă 

o  împuternicire  specială  a  executorului  fiscal  în  fața  debitorului  sau  a  terților,  ce  implică  exercițiul 
autorității de stat, acordată acestuia pe timpul exercitării atribuțiilor ce îi revin, potrivit prevederilor titlului 
VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Legitimația de executor fiscal este valabilă numai însoțită de delegația semnată de către organul 
de executare silită. 

Art. 4. 
Legitimațiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal să  intre  în orice  incintă de afaceri a 

debitorului, persoană  juridică, sau  în alte  incinte unde acesta  îşi păstrează bunurile,  în scopul  identificării 
bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidența contabilă a debitorului în 
scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului, să intre în 
toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze 
toate  locurile  în care acesta  îşi păstrează bunurile, să solicite şi să cerceteze orice document sau element 
material  care  poate  constitui  o  probă  în  determinarea  bunurilor  proprietate  a  debitorului,  conform 
Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. 
(1) Legitimațiile de executor  fiscal au  regim  special  şi  se distribuie de către Agenția Națională de 

Administrare  Fiscală  direcțiilor  generale  regionale  ale  finanțelor  publice  şi  Direcției  generale  de 
administrare a marilor contribuabili. 

(2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice şi Direcția generală de administrare a marilor 
contribuabili  vor  elibera  nominal  legitimațiile  executorilor  fiscali  din  cadrul  compartimentelor  de 
specialitate de la nivelul unităților fiscale teritoriale din subordine. 

(3) Numerotarea legitimațiilor de executor fiscal se face de către Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere fiecărui organ fiscal, conform anexei nr. 2. 

(4) Eliberarea  legitimațiilor de executor  fiscal se va  face,  la propunerea organelor de executare  în 
cadrul cărora sunt angajate persoane care au calitatea de executor fiscal, de către organul fiscal prevăzut la 
alin. (2), pe baza unei evidențe nominale. Modelul evidenței nominale este prezentat în anexa nr. 3. 

(5) Legitimațiile de executor fiscal sunt valabile 6 ani de la data eliberării lor. 



(6) Pierderea  sau  furtul  legitimației  de  executor  fiscal  se  publică  în  presă  şi  se  anunță  direcției 
emitente,  în termen de 15 zile,  în vederea consemnării  în evidența prevăzută  la alin. (4) şi eliberării unei 
noi legitimații. 

(7) La  data  încetării  calității  de  executor  fiscal  a  titularului  legitimației,  acesta  o  va  depune  la 
organul care a eliberat‐o, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidența prevăzută la alin. (4). 

Art. 6. 
De  la data  intrării  în vigoare a prezentului ordin şi până  la tipărirea  legitimației, pentru ducerea  la 

îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale de către 
executorii fiscali, sunt valabile actualele legitimații şi vor fi utilizate de către aceştia până la emiterea noilor 
legitimații de executor fiscal, conform dispozițiilor prezentului ordin. 

Art. 7. 
Forma  şi  conținutul  legitimației  de  executor  fiscal  sunt  cele  prevăzute  în modelul  prezentat  în 

anexa nr. 1. 
Art. 8. 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 781/2007 privind  legitimațiile eliberate executorilor  fiscali care duc  la  îndeplinire 
măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanțelor fiscale, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 19 iulie 2007. 

Art. 9. 
Anexele nr. 1‐3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 10. 
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor 

publice şi unitățile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 11. 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

 
Preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

Gelu‐Ştefan Diaconu 
 
 
 
 
Bucureşti, 24 iunie 2014. 
Nr. 1.694. 



 

 
ANEXA Nr. 1 

‐ Model ‐ 
LEGITIMAȚIA DE EXECUTOR FISCAL 

Față: 
GUVERNUL ROMÂNIEI  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  

*)  

LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL  

NR. . . . . . . . . . .  

NUME: |_____________________| (foto) 

PRENUME: |_____________________|  

CNP: |_____________________|  

FUNCŢIA: |_____________________|  

UNITATEA: |_____________________| Semnătura 
titularului 

DATA 
ELIBERĂRII: 

|_____________________| . . . . . . . . . 
. 

 Semnătura directorului 
general 
. . . . . . . . . . 

 

*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3.504/2013 şi denumirea organului fiscal din care face parte executorul fiscal. 

Verso: 
Titularul are calitatea de executor fiscal şi are dreptul să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi 

să efectueze procedura de executare  silită pentru creanțele  fiscale,  să  intre  în orice  incintă de afaceri a 
debitorului, persoană  juridică, sau  în alte  incinte unde acesta  îşi păstrează bunurile,  în scopul  identificării 
bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidența contabilă a debitorului în 
scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului, să intre în 
toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze 
toate  locurile  în care acesta  îşi păstrează bunurile, să solicite şi să cerceteze orice document sau element 
material  care  poate  constitui  o  probă  în  determinarea  bunurilor  proprietate  a  debitorului,  conform 
Ordonanței  Guvernului nr.  92/2003 privind Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare. 

Legitimația  de  executor  fiscal  este  valabilă  numai  însoțită  de  delegația  emisă  de  conducătorul 
organului de executare silită. 

Legitimația este valabilă 6 ani de la data eliberării. 
Legitimația nu este transmisibilă. 
Descrierea legitimației de executor fiscal 
1. Descrierea legitimației: 
a) dimensiuni: 105 mm/74 mm; 
b) carton: grosime ‐ 1 mm; 
c) culori: 
‐ "Față" ‐ roşu, galben, albastru, alb, negru, bleu (cod CMYK ‐ 15/5//0/0); 
‐ "Verso" ‐ alb‐negru; 
d) fotografia este color, are dimensiunile de 30 x 40 mm. 
2. Legitimația de executor fiscal se compune din "Față" şi "Verso". 
3. Avizarea legitimației de executor fiscal se efectuează prin aplicarea ştampilei organului fiscal care 

a eliberat legitimația de executor fiscal şi prin semnarea de către directorul general. 
4. Elementele de particularizare a legitimației de executor fiscal sunt: 



a) drapelul  României,  având  dimensiunile  de  2  x  105  mm,  poziționarea  acestuia  în  partea 
superioară  a  legitimației  de  executor  fiscal  şi  având  intensitatea  culorilor  prevăzută  în  anexa nr.  1 la 
Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autoritățile şi instituțiile publice; 

b) stema  țării,  având  dimensiunile  de  50  x  70 mm  şi  fiind  poziționată  în  centru,  pe  "Versoul" 
legitimației de executor fiscal, în spațiul rezervat textului, potrivit modelului original prevăzut în anexa nr. 
1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării şi sigiliul statului, şi executată în filigran cu un singur ton închis 
la culoare; 

c) siglele  structurilor  subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având dimensiunile 
de  15  x  70  mm,  sunt  poziționate  în  partea  superioară  a  legitimației  de  executor  fiscal,  sub  textul 
"Ministerul Finanțelor Publice",  iar  intensitatea culorilor este prevăzută  în Ordinul preşedintelui Agenției 
Naționale de Administrare  Fiscală nr.  3.504/2013 privind  aprobarea modelului  şi  caracteristicilor  siglelor 
utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare; 

d) fondul "Față"  ‐  fonta de siguranță  ‐ cuprinde  înscrisuri "ANAF", pe toată suprafața, realizate cu 
culoarea bleu cod CMYK ‐ 15/5/0/0. 



 

 
ANEXA Nr. 2 

REPARTIZAREA  
plajei de numere pentru legitimațiile de executor fiscal 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea organului fiscal  Plaja de început  Plaja de sfârşit 

1.  A.N.A.F. ‐ D.G.A.M.C.  0001  1000 

2.  D.G.R.F.P. ‐ BUCUREŞTI  1001  2000 

3.  D.G.R.F.P. ‐ IAŞI  2001  3000 

4.  D.G.R.F.P. ‐ GALAȚI  3001  4000 

5.  D.G.R.F.P. ‐ PLOIEŞTI  4001  5000 

6.  D.G.R.F.P. ‐ CRAIOVA  5001  6000 

7.  D.G.R.F.P. ‐ TIMIŞOARA  6001  7000 

8.  D.G.R.F.P. ‐ CLUJ‐NAPOCA  7001  8000 

9.  D.G.R.F.P. ‐ BRAŞOV  8001  9000 

 



 

ANEXA Nr. 3 
I. Modelul şi conținutul situației nominale 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

Organul fiscal^1) . . . . . . . . . . 
^1) Se înscrie denumirea organului fiscal din care face parte executorul fiscal. 
Nr. . . . . . . . . . . zz.ll.aa 

Situația nominală privind legitimațiile de executor fiscal 

 Nr. 
crt. 

Numele, 
prenumele 

Funcția 
titularului 
legitimației

Marca 

Numărul 
legitimației de 
executor 
fiscal^2) 

Denumirea 
organului fiscal din 
care face parte 
executorul fiscal 

Eliberarea 
legitimației 

Predarea/anularea 
legitimației 

 
Data  SemnăturaData  Semnătura

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                   

                   

                   

^2) Se completează, în ordinea emiterii, numărul din plaja de numere acordate, conform anexei nr. 
2 la ordin. 

II. Modalitatea de completare 
1. Persoana  responsabilă  cu  evidența  nominală  va  completa  un  rând  în  situație,  pentru  fiecare 

legitimație de executor fiscal, respectiv coloanele de la numărul 1 la numărul 7. 
Titularul legitimației va semna pentru primire la coloana numărul 8. 
2. La  predarea  sau  anularea  legitimației  de  executor  fiscal  persoana  responsabilă  cu  evidența 

nominală  va  completa,  în  continuare,  coloana  numărul  9,  iar  titularul  legitimației  va  semna  pentru 
predare/anulare la coloana numărul 10. 

III. Caracteristici de tipărire şi arhivare 
1. Se tipăreşte față/verso cu ajutorul tehnicii de calcul. 
2. Se întocmeşte într‐un singur exemplar de către organul fiscal. 
3. Se înregistrează în evidența organului fiscal emitent. 
4. Se îndosariază în volume de 50 de file. 
5. Se arhivează la organul fiscal. 
 


