
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
 
 

ORDINUL nr. 112 
 

   privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul  
Ministerului Finanțelor Publice 

 
 

 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere art. 1 din Hotărârea Comisiei de monitorizarea a Ministerului Finanțelor 
Publice nr. 39/07.11.2016, constituită în temeiul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 
2396/2016, 
 

Ministrul finanțelor publice emite următorul 
 

 
ORDIN  

 
 

 Art. 1 Se constituie Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Ministerului Finanțelor 
Publice. 
 Art. 2 (1) Echipa de gestionare a riscurilor are următoarea componență: 
 a) președinte, secretarul general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice, care are 
drept supleant pe directorul Corpului de Control; 
 b) membri. 
 (2) Au calitatea de membri conducătorii compartimentelor/structurilor prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sau înlocuitorii de drept ai acestora. 
 (3) Direcția Corpul de control asigură secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor. 
 Art. 3 Regulamentul de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor se  
elaborează de secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor în termen de 20 de zile de la 
data emiterii prezentului ordin și se aprobă de președintele Echipei de gestionare a riscurilor. 
 Art. 4 Prezentul ordin se difuzează membrilor Echipei de gestionare a riscurilor.  
 Art. 5 Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice. 
 Emis în București, la data de 17.01.2017. 
 
 
 
 

   Ministrul finanțelor publice, 
 

Viorel ȘTEFAN 
 

      
 
 
 
 
 



 
                    Anexa 
 

Lista compartimentelor/structurilor la nivelul Ministerului Finanțelor Publice 
 

 
Nr. 
crt. 

Compartiment/structură 

1.  Corpul de control 

2.  Direcția de politici publice și monitorizare acte normative 

3.  Direcția generală de inspecție economico-financiară 

4.  Direcția generală juridică 

5.  Direcția de audit public intern 

6.  Direcția generală de politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice 

7.  Direcția generală de control financiar preventiv 

8.  Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern 
9.  Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor 

10.  Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență 

11.  Direcția generală managementul cheltuielilor și investițiilor publice 
12.  Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare 

13.  Direcția generală de programare bugetară 

14.  Direcția generală trezorerie și contabilitate publică 

15.  Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului 

16.  Direcția generală de trezorerie și datorie publică 

17.  Direcția generală ajutor de stat 

18.  Direcția generală managementul resurselor umane 

19.  Direcția generală economică 

20.  Unitatea de vânzare certificate de emisii gaze cu efect de seră - post 2012 

21.  Direcția de servicii interne 

22.  Direcția generală a tehnologiei informației 

23.  Direcția pentru relația cu Parlamentul, sindicatele și patronatul 

24.  Autoritatea de certificare și plată 

25.  Direcția generală relații financiare internaționale 

26.  Direcția generală legislație Cod fiscal și reglementări vamale 

27.  Direcția generală legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și 
contabile 

28.  Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
29.  Direcția generală pregătire ECOFIN și asistență comunitară 
30.  Unitatea de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană 

31.  Comisia fiscală centrală 

 
 


