
  Anexa nr.6 
(Anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013) 

  
 

I. Mijloace de transport şi consumul de carburanți pentru activități specifice Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală 

Nr. 
crt. 

Unitatea  Tipul mijlocului de transport 

Numărul 
maxim 
aprobat 
(bucăți) 

Consumul maxim de 
carburant pentru un 

autovehicul (litri/lună) 

1. Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparat propriu   

  

1.1. parc auto 
demnitari, înalți 
funcționari publici 
şi asimilați 

(1) autoturism*) 7 300 

  1.2. parc comun  (1) autoturism*) 4 200 

    (2) autoturism 4 200 

    (3) autoturism operativ**)   33 500 

    (4) autovehicul transport marfa  1 450 

    
(5) autovehicul transport persoane 
(asigurare transport delegații) 

1 450 

  

1.3. Direcția 
generală a vămilor 

(1) autoturism 1 350 

  
(2) autovehicul transport marfa si 
persoane (aprovizionare, deplasări 
operative, protocol) 

5 350 

    
(3) autoturism operativ (supravegheri, 
însoțiri, controale, investigații) 

7 350 

    

(4) autovehicul (autovehicule pentru 
transportul câinilor dresați de detecție 
bunuri a căror circulație este interzisă 
sau restricționată) 

4 350 

  

 

(5) autoturism operativ 
(control/inspectii/expertize-unitatea 
nucleara) 

2 300 

 

(6) autospecială (laborator mobil 
pentru control vamal cu raze x, raze 
gama) 

15 4500 

 

1.4. Direcția 
generală executări 
silite cazuri 
speciale 

(1) autoturism operativ 26 500 

2. Direcția generală antifraudă fiscală 

 

 

(1) autoturism operativ pentru acțiunile 
de prevenire şi combatere a actelor şi 
faptelor de evaziune fiscală, fraudă 
fiscală şi vamală 

483 500 

(2) autovehicul transport marfa si 
persoane (deplasări operative) 

220 500 

(3) autovehicul transport persoane 
(asigurare transport echipe operative) 

3 500 

  
(4) ambarcațiuni fluviale (4 locuri + 
echipaj) 

1 800 

    
(5) ambarcațiuni fluviale (8/10 locuri + 
echipaj) 

1 1000 



Nr. 
crt. 

Unitatea  Tipul mijlocului de transport 

Numărul 
maxim 
aprobat 
(bucăți) 

Consumul maxim de 
carburant pentru un 

autovehicul (litri/lună) 

3. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice     

  
3.1.Direcțiile 
generale regionale 
- structuri de 
administrare fiscală 
şi trezorerie 

(1) autoturism 555 450 

  (2) autovehicul transport marfa  80 450 

  
(3) autovehicul transport valori la 
trezorerie 

59 600 

  
(4) şalupă pentru control (Județul 
Tulcea) 

1 
80 l/oră pentru 

maxim 60 ore/lună 

  
3.2. Direcțiile 
regionale vamale 

(1) autoturism 8 350 

  
(2) autovehicul transport marfa si 
persoane (aprovizionare, deplasări 
operative, protocol) 

8 350 

    
(3) autoturism operativ (supravegheri, 
însoțiri, controale, investigații) 

55 350 

    

(4) autovehicul (autovehicule pentru 
transportul câinilor dresați de detecție 
bunuri a căror circulație este interzisă 
sau restricționată) 

56 350 

    
(5) autoturism operativ 
(control/inspectii/expertize-unitatea 
nucleara) 

5 300 

    
(6) autospecială (laborator mobil 
pentru control vamal cu raze x, raze 
gama) 

2 1200 

    
(7) autoturisme operative pentru 
birourile vamale de interior si frontiera 

88 500 

    
(8) autovehicule operative (control 
pista pentru structurile din aeroporturile 
internationale Otopeni si Timisoara) 

2 150 

    

(9) autovehicule operative pentru 
structurile de frontiera cu puncte 
vamale arondate(transport valori, 
bunuri confiscate,personal 
operativ,supraveghere porturi,zone 
libere) 

5 500 

    

(10) autovehicul operativ pentru 
structurile vamale situate între 5 şi 90 
km față de localitatea de reşedință 
(transport valori, bunuri confiscate, 
personal operativ) 

14 500 

  
  

  
  

(11) autospeciale dezapezire structuri 
vamale de frontiera rutiera 

9 350 

(12) şalupe patrulare control şi 
supraveghere vamală, în limitele de 
competență 

10 
80 l/oră pentru 

maxim 60 ore/lună 

    3 
100 l/oră pentru 

maxim 60 ore/lună 

Nr. 
crt. 

Unitatea  Tipul mijlocului de transport 

Numărul 
maxim 
aprobat 
(bucăți) 

Consumul maxim de 
carburant pentru un 

autovehicul (litri/lună) 



4. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili 

 
4.1. parc comun (1) autoturism*) 3 200 

  
(2) autoturism operativ***) 22 500 

 
*) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice şi instituțiile publice, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
**)Cele 33 autoturisme se repartizează direcțiilor/direcțiilor generale din cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiaşi ordin. 
***)Cele 22 autoturisme se repartizează direcțiilor/serviciilor din cadrul Direcției generale de administrare a 
marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcției generale de administrare a marilor 
contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie. 

 

II. Câini       

Nr. 
crt. 

Unitatea  Denumirea Numărul maxim aprobat (bucăți) 

1 
Direcția generală a 
vămilor 

Câini dresați pentru depistarea 
bunurilor a căror circulație este 
interzisă sau restricționată 

60 

          

NOTE: 

1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare al mijloacelor de transport repartizate structurilor 
din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurilor subordonate, se 
aprobă prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 
2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la nivelul 
anului bugetar se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace 
aprobat pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală – aparat propriu şi structurile subordonate. 

3. Mijloacele de transport din dotarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pot fi conduse de 
salariații care au prevăzuta aceasta activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte categorii de 
salariați, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizați în baza ordinului preşedintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

4. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate 
condițiile de casare, pot fi achiziționate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autevehiculelor 
din parc să nu depăşească numărul total aprobat. 
 

  
 


