
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

O R D I N  NR.547 
 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 
În temeiul dispoziţiilor art.9 alin.(7) şi art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului 

României nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere: 
- structura organizatorică a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, prevazută în anexa nr.1 din Hotărârea Guvernului României 
nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală; 

- prevederile Ordinului nr.1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 
structurii organizatorice pe direcţii, servicii, birouri, compartimente a direcţiilor 
(generale)/structurilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală; 

- Nota nr.983718/2014 a Direcţiei generale de organizare şi resurse umane, 
aprobată de conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 

- Adresa nr.1135594/2013 a Direcţiei generale antifraudă fiscală; 
- Adresa nr.983735/2014 a Direcţiei generale a vămilor; 
- Nota de fundamentare nr.929232/2014 aprobată de conducerea Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, privind modificarea structurii organizatorice a 
Direcţiei generale de tehnologia informaţiei; 

- Avizul nr.6649/2014  al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- Referatul de aprobare nr. 984767/2014 al Direcţiei generale de organizare şi 

resurse umane; 
 
Emite următorul, 

 
O R D I N 

 
Art.1 (1) Cu data de 01 aprilie 2014 se aprobă structura pe direcţii, servicii, 

birouri, compartimente a direcţiilor (generale)/structurilor din cadrul aparatului propriu 
al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aprobată prin anexa nr.1 la Ordinul 
nr.1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform celor prevăzute în anexa nr.1 la 
prezentul ordin. 

(2) Cu aceeaşi dată se aprobă numărul de posturi repartizat pe direcţii 
(generale) structuri şi funcţii aprobat prin anexa nr.2 la Ordinul nr.1115/2013 al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit celor prevăzute în anexa nr.2 la prezentul ordin. 

(3) Cu aceeaşi dată se aprobă statul de funcţii al aparatului propriu al 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aprobat prin anexa nr.3 la Ordinul 
nr.1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.3 la prezentul ordin. 



Art.2  Anexele nr.1- 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.3 Anexele 1,2,3 înlocuiesc anexele nr.1,2 şi 3 la Ordinul nr.1115/2013 al 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.4 În termen de 30 de zile de la data semnării prezentului ordin, direcţiile 
(generale)/structurile din cadrul aparatului propriu în cadrul cărora au intervenit 
modificări, vor transmite Direcţiei generale de organizare şi resurse umane, 
propunerile propriilor Regulamente de organizare şi funcţionare. 

Art.5 Direcţia generală de organizare şi resurse umane împreună cu Direcţia 
generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia 
generală a vămilor, Direcţia generală de buget si contabilitate, Direcţia generală de 
investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală coordonare inspectie 
fiscala şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Emis în Bucureşti, la data de ………......……… 
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