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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală 
 
 
 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 6 alin.(2) din 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative  

 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 
 

ART. I  
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.52 din 28 
ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

 
1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” 
 

2. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu 
denumirea "Ministerul Finanțelor", iar sintagma "ministrul finanțelor publice" se 
înlocuieşte cu sintagma "ministrul finanțelor". 

 
3. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

”k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de 
tranziţie, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare, pentru perioada de programare 2007 - 2013, a fondului european de 
dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 
2014 - 2020, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european 
plus, fondului de coeziune și fondului pentru tranziţie justă, pentru perioada de 
programare 2021-2027, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenţei 
financiare acordate de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb prin 
Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar 
norvegian;” 
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4. La articolul 2 alineatul (2), după litera k^1) se introduce o nouă literă, litera k^2), cu 
următorul cuprins: 

 

”k^2) de organism contabil pentru programele operaționale finanțate din fondul 
european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, 
fondul pentru tranziție justă și fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru 
perioada de programare 2021 – 2027;” 

 
5. La articolul 3 alineatul (1), punctul 54^1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”54^1. certifică şi transmite Comisiei Europene/statelor donatoare declaraţii de 
cheltuieli, aplicaţii de plată, conturi anuale, după caz, pentru fondurile nerambursabile 
postaderare aferente perioadelor de programare 2007-2013/2014-2020/Mecanismului 
Financiar Spațiul Economic European/Mecanismului Financiar Norvegian;” 
 
6. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 54^1 se introduce un nou punct, pct. 54^2, 
cu următorul cuprins: 

 

„54^2. întocmește și transmite Comisiei Europene aplicații de plată și conturi anuale 
aferente perioadei de programare 2021-2027;”   
 
7. La articolul 3 alineatul (1), punctul 55 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea 
Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziţie, programele 
finanţate din instrumente structurale, instrumentul de asistenţă pentru preaderare, 
pentru perioada de programare 2007 - 2013, din fondul european de dezvoltare 
regională, fondul social european, fondul de coeziune şi din fondul de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane pentru perioada de programare 2014 - 2020, 
din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de 
coeziune și fondul pentru tranziţie justă pentru perioada de programare 2021-2027, cât 
şi de la statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb către agenţiile de 
implementare/autorităţile de management/operatorii de program/beneficiarii finali;” 

 
8. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 55 se introduce un nou punct, pct.55^1, cu 
următorul cuprins: 

 

”55^1 transferă fondurile alocate de la bugetul de stat către autoritățile de 
management ale programelor operaționale regionale aferente perioadei de 
programare 2021-2027;” 
 
9. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 139 se introduc cinci noi puncte, pct.140 - 
144, cu următorul cuprins: 

 

„140. soluţionează contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi 
a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal; 

141. reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind 
raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a 
contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte 
administrativ fiscale emise de organul central fiscal.  

142. realizează activități privind educația financiară, potrivit domeniului său de 
competență. 

143. asigură desfășurarea în bune condiții a activității specifice Mecanismului/ 
Comitetului de coordonare și negociere în scopul atragerii investițiilor străine directe, 
ca mijloc de stimulare a intrărilor unor astfel de investiții în România și ca punct unic 
de contact, de tipul ”one stop shop”, în relația cu investitorii străini.  
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144. asigură identificarea setului de măsuri, precum și elaborarea cadrului 
legislativ, necesar operaționalizării la București a Centrului de competențe industriale, 
tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică - Centrul CYBER”. 
 
10. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor 
este de 1997, exclusiv demnitarii.” 
 
11. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă. 

 
12. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

"(6) Ministrul finanţelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 
secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.” 
 
13. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“(4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat 
de 3 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile 
legii.”  
 
14. Anexele nr. 1 - 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3 la prezenta 
hotărâre.. 

 
 

Art. II 
Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Ministerului Finanțelor se 
realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
hotărâri, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a Legii nr. 295 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei 
categorii de personal. 

 
          
ART. III   
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, 
nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

 
1. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu 
denumirea "Ministerul Finanțelor", iar sintagma "ministrul finanțelor publice" se 
înlocuieşte cu sintagma "ministrul finanțelor". 

 
2. La articolul 7 litera A, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

"25. Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţiile generale regionale 
ale finanţelor publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili poate 
exercita anumite atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor legate de activitatea 
de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor 
acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central şi de personalul preluate de 
Ministerul Finanţelor în condiţiile Legii nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare;” 
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3. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi structuri 
subordonate este de 25.300, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente 
cabinetelor demnitarilor.” 

 
4. La articolul 13, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

”(7) Directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice este ajutat 
în activitatea sa de directori executivi numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei, cu excepţia directorului executiv - trezorerie. Directorii executivi pot fi ajutați 
în activitatea lor de directori executivi adjuncţi numiţi în funcţie prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei.” 

 
5. La articolul 13^1 , alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”(4) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul Ministerului 
Finanţelor în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din 
aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de ajutor de stat şi inspecţie 
economico-financiară.” 

 
6. La articolul 25, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

”(2) Modificarea raporturilor de serviciu realizată pentru eficientizarea activităţii 
Agenţiei şi a unităţilor sale subordonate se dispune: 

    a) prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pentru toate funcţiile publice din cadrul 
aparatului propriu şi al structurilor subordonate Agenţiei; 

    b) prin decizie a directorului general, pentru funcţiile publice pentru care are 
competenţa de numire în funcţie. 
(3)  Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de 
trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri 
reglementate, inspecţie economico-financiară şi tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice și Direcției 
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, modificarea raporturilor de serviciu 
ale funcționarilor publici pentru eficientizarea activităţii se dispune cu avizul consultativ 
al Ministerului Finanţelor în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform 
al Ministerului Finanţelor în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b). Avizul consultativ, respectiv 
avizul conform pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate 
publică poate fi acordat de directorul executiv trezorerie sau de trezorierul-şef, dacă 
prin fişele de post ale acestora se stabilesc atribuţii în acest sens.” 

 
7. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

”(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul controlului vamal, Agenţia, prin Direcţia 
generală a vămilor şi structurile vamale teritoriale, are în dotare câini dresaţi pentru 
depistarea bunurilor prohibite sau restricţionate, potrivit pct. II din anexa nr. 8." 

 
8. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.4 la prezenta hotărâre. 

 
9. La Anexa nr. 8, punctul II "Câini" se modifică și va avea următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Unitatea  Denumirea 
Numărul maxim 
aprobat (bucăţi) 

 1 
Direcţia generală a 
vămilor şi structurile 
teritoriale vamale 

Câini dresaţi pentru depistarea 
bunurilor prohibite sau 
restricţionate 

60 

 
 
 

Art.IV 
Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a Legii nr. 295 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului 
juridic aplicabil fiecărei categorii de personal. 

 
ART. V  
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură 
organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii 
aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

PRIM-MINISTRU 
 

FLORIN-VASILE CÎŢU 
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