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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
  

ORDIN NR.  2133 
 
 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), ale art. 13 alin. (4) şi ale art. 14 alin. (1) 
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 Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 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; 

Având în vedere: 
- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1103/2013 

privind repartizarea numărului maxim de posturi aprobat Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pe aparat propriu şi direcţii generale regionale ale finanţelor 
publice; 

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1106/2013 
privind aprobarea numărului total de posturi pe fiecare direcţie generală regională a 
finanţelor publice; 

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/2013 
privind aprobarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor 
publice şi a structurilor din cadrul acestora; 

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1115/2013 
privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală; 

- Referatul de aprobare nr. 939.727/2013 al Direcţiei generale de organizare şi 
resurse umane; 

 

Emite următorul: 
 

O R D I N : 
 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentele pentru organizarea şi desfăşurarea 
examenului de testare profesională pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al direcţiilor 
generale ale finantelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Autorităţii 
Nationale a Vămilor ale căror funcţii au fost supuse reorganizării, prevăzute în anexele 
nr. 1 şi 2 la prezentul ordin. 



 
 
Art. 2. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 3. Direcţia generală de organizare şi resurse umane împreună cu Direcţia 

generală juridică şi structurile din cadrul aparatului propriu ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, respectiv împreună cu direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 

Emis în Bucureşti, la 09.08.2013 
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