
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

ORDINUL nr. 2178 

pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2954/2018 privind 

reorganizarea Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice  

 

 

Având în vedere modificările aduse structurii organizatorice a Ministerului 

Finanțelor Publice prin Hotărârea Guvernului nr. 380/2020 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

Publice, precum și  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2098/2020, 

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul secretarului general al 

Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice,  

 

ministrul finanţelor publice emite următorul 

ORDIN 

Art. I. Anexa nr. 1 ”Membrii Comisiei” la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
2.954/2018 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanţelor 
Publice se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin.    

Art. II. În cuprinsul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.954/2018, denumirea 

„Direcția de politici publice și monitorizare acte normative” se înlocuiește cu denumirea 

„Direcția de politici publice, relația cu Parlamentul și dialog social”. 

Art. III. Prezentul ordin se difuzează membrilor Comisiei de monitorizare, care vor 

acţiona pentru realizarea prevederilor acestuia. 

Art. IV. Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor 

Publice. 

 

Emis în Bucureşti, la data de 17.07.2020 

 
 
 

p. MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
SECRETAR DE STAT 

 
   Gheorghe PECINGINĂ  

 

 

 

 



 
                                                                               Anexa la OMFP nr. 2178/17.07.2020 

 

 

 MEMBRII COMISIEI  
 
 
 

  1. Corpul de control 
  2. Direcţia generală de politici, analiză şi cercetare în domeniul finanţelor publice 
  3. Direcţia generală de inspecţie economico-financiară 
  4. Direcţia generală de control financiar preventiv 
  5. Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern 
  6. Direcţia generală juridică 
  7. Centrul național pentru informații financiare 
  8. Serviciul de soluţionare a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor 
  9. Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă 
10. Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific 
11. Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare 
12. Direcţia generală de programare bugetară 
13. Direcţia de contabilitate publică 
14. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică 
15. Unitatea de management al investitiilor publice 
16. Direcţia de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului 
17. Direcţia generală ajutor de stat 
18. Direcţia generală managementul resurselor umane 
19. Direcţia generală economică 
20. Unitatea de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră - post 2012 
21. Direcţia generală de servicii interne și achiziții publice 
22. Direcţia de politici publice, relaţia cu Parlamentul şi dialog social 
23. Autoritatea de certificare şi plată  
24. Direcţia generală de legislaţie fiscală şi reglementări vamale şi contabile 
25. Direcţia generală pregătire ECOFIN, asistenţă comunitară şi relaţii financiare 
internaţionale 

                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


