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Notă de fundamentare 

 
Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ: Hotărâre privind reorganizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ: Contextul socio-economic 
actual, opinii le ş i  recomandări le Comisiei Europene ş i  ale organismelor 
financiare internaţ ionale, referitoare la scăderea cheltuieli lor bugetare 
precum ş i  necesitatea eficientizări i activităţ i i  prin reproiectarea structuri i 
organizatorice a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – aparat propriu. 
1. Descrierea situaţiei actuale • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

este organizată şi funcţionează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, 
instituţie publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Finanţelor Publice, potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 109/2009. Pentru aparatul 
propriu al agenţiei sunt prevăzute 1302 posturi, 
inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile 
aferente cabinetelor demnitarilor. 

• În subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală va fi reorganizata si va 
functiona activitatea vamala prin preluarea 
Autoritatii Nationale a Vamilor si Activitatea de 
combatere a evaziunii fiscale prin preluarea Grazii 
Financiare. 

•     În vederea reducerii cheltuielilor de 
personal la nivelul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală – aparat propriu şi unităţi 
subordonate, atât în anul 2009 cât şi în anul 
2010 au fost luate o serie de măsuri precum: 

• diminuarea indemnizaţiilor de conducere cu 
minim 10% faţă de nivelul maxim admis de 
lege; 

• diminuarea sporului de manager public cu 
un procent cuprins între 10% şi 30%; 

• diminuarea sporului pentru persoanele 
desemnate să efectueze controlul financiar 
preventiv propriu (5-10%); 

• diminuarea sporului pentru auditorii interni 
(5-10%); 

• diminuarea indemnizaţiei membrilor comisiei 
de disciplină de la 15% la 1% aplicat asupra 
salariului fiecărui membru; 

• diminuarea indemnizaţiei membrilor 
comisiilor de concurs şi de soluţionare a 
contestaţiilor de la 20% la 1% aplicat la 
salariul fiecărui membru; 
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• diminuarea indemnizaţiei membrilor comisiei 
paritare de la 5% la 1% aplicat asupra 
salariului fiecărui membru; 

• diminuarea numărului funcţiilor publice de 
conducere la nivelul aparatului propriu al 
ANAF cu 27 posturi, iar la nivelul unităţilor 
subordonate cu 966 posturi; 

• reducerea unui număr de 8 structuri din 
cadrul aparatului propriu al ANAF (4 direcţii 
generale şi 4 direcţii); 

• reorganizarea aparatului teritorial al ANAF; 
• nederularea procesului de promovare în 

grad profesional a funcţionarilor publici din 
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală; 

• realizarea procesului de avansare în treapta 
de salarizare imediat superioară în condiţiile 
art.33 alin.(2) din O.G. nr.6/2007, la 
îndeplinirea condiţiei de vechime minimă de 
2 ani necesară pentru avansarea în treapta 
de salarizare, aceasta neputând fi redusă, în 
mod excepţional, la 1 an aşa cum prevede 
alin.(3) al aceluiaşi articol; 

• suspendarea ocupării prin concurs a 
posturilor vacante, inclusiv a celor 
reprezentând maxim 15% din totalul 
posturilor vacantate după data de 14 aprilie 
2009, cu excepţia celor pentru care, în baza 
unei fundamentări temeinice din partea 
conducătorilor unităţilor subordonate ANAF, 
ministrul finanţelor publice poate aproba 
organizarea concursului (până la apariţia 
O.U.G. nr.32/2010); 

• suspendarea efectuării transferului 
funcţionarilor publici de la alte instituţii 
publice, rămânând posibil numai transferul 
în cadrul sistemului ministerului (între 
minister şi unităţi subordonate sau între 
unităţi subordonate). 

2. Schimbări preconizate Prin prezentul act normativ se propune 
restructurarea şi reorganizarea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală – aparat propriu şi unităţi 
subordonate, în vederea diminuării cheltuielilor 
curente de administrare, astfel: 

1. Reducerea numărului maxim de posturi 
aprobat pentru Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală cu un număr de 4927 
posturi. 
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2. Reorganizarea unor structuri 
organizatorice la nivelul aparatului propriu 
al Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală prin: 

 comasarea unor structuri organizatorice cu 
atribuţii similare din cadrul ANAF, ANV şi GF 
(de ex. direcţiile-suport: audit public, investiţii 
şi achiziţii publice, formarea profesională, 
serviciile IT, comunicarea şi relaţiile publice, 
cooperarea internaţională); 

 desfiinţarea Gărzii Financiare şi a Autoritatii 
Nationale a Vamilor ; 

3. Reducerea unor funcţii publice de 
conducere ca urmare a reorganizării unor 
structuri şi a reducerii numărului de posturi 
din cadrul acestora, astfel: 

 se vor reduce un număr de 90 posturi de 
director executiv; 

 se vor reduce un număr de 84 posturi de 
director executiv adjunct. 

4. Proiectarea unei noi organigrame a 
aparatului propriu al ANAF; 

Rezultatele schimbărilor preconizate: 
• asigurarea unei structuri simple şi eficiente; 
• simplificarea procesului decizional; 
• posibilitatea relocării personalului în funcţie 

de noua structură. 
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe 
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 
Mii lei   

Anul 
curent

Următorii 4 ani Indicatori 
 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Media 
pe 5 ani

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare,  din care: 

      

a) buget de stat      
b) bugetul Fondului naţional 
unic al asigurărilor sociale 
de sănătate 

     

2. Modificări ale cheltuieli- 
lor bugetare, din care: 

     

a) buget de stat      
  a.1. cheltuieli de personal      
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  a.2. bunuri şi servicii      
b) bugetele locale      
  b.1. cheltuieli de personal      
c) bugetul Fondului naţional 
unic al asigurărilor sociale 
de stat 

     

  c.1. cheltuieli de personal      
d) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

     

  d.1. cheltuieli de personal      
e) bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

     

  e.1. cheltuieli de personal      
3. Impact financiar, din care:      
a) buget de stat      
b) bugetele locale      
c) bugetul Fondului naţional 
unic al asigurărilor sociale 
de sănătate 

     

d) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

     

e) bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

     
 
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Proiecte de acte normative 
suplimentare 

Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie 

Nu este cazul  

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente 

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii  Nu este cazul 
5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Prin Proiect se propune abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; a 
Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, a 
Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a 
Vămilor. 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 
normativ 
 Prezentul proiect de act normativ a fost supus 

circuitului de avizare internă şi celui de avizare 
externă. 
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Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 
implementarea proiectului de act normativ 
 Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
1. Măsuri de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de 
către Ministerul Finanţelor Publice 

Încadrarea în numărul de posturi, rezultat în urma 
reducerii şi încadrarea în noua structură 
organizatorică pentru aparatul propriu al Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 
Vor fi elaborate acte administrative ale 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală privind: 

 aprobarea structurii organizatorice pe 
direcţii, servicii, birouri şi compartimente şi a 
numărului total de posturi pentru structurile 
organizatorice din aparatul propriu al 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
care intră sub incidenţa prezentului proiect 
de hotărâre a Guvernului;  

 modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală aparat propriu; 

 elaborarea unor noi fişe de post pentru 
personalul ANAF, conform noilor atribuţii şi 
competenţe. 

2. Alte informaţii - 

 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  

 
GHEORGHE IALOMIŢIANU 

 
Avizăm favorabil: 

 
 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 
 

 

IOAN NELU BOTIŞ  
  

AGENŢIA NAŢIONALĂ A 
FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 

 
MINISTRUL JUSTIŢIEI 

ANDRAS ZSOLT SZAKAL CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
  

 

 


