
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

 

ORDIN NR. 998
Pentru aprobarea procedurii de sistem „Realizarea procedurilor formalizate pe

activităţi”
 
În  temeiul  art.11  alin.(4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.386/2007  privind  organizarea  şi  funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  139/2006  privind  constituirea  Comisiei  de  monitorizare,
coordonare  şi  îndrumare  metodologică  a  dezvoltării  sistemului  de  control  managerial  al  Ministerului
Finanţelor Publice cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr.266/2008 privind unele măsuri pentru implementarea şi certificarea sistemului de management
al calităţii în Ministerul Economiei şi Finanţelor;
Ministrul economiei şi finanţelor emite următorul
 
 

ORDIN:
 

      Art.1. Se aprobă procedura de sistem „Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi”, prevăzută în
anexa nr.1.

Art.2.  Se  aprobă  lista  codurilor  compartimentelor  din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor,
cuprinsă în anexa nr.2.

Art.3.  Conducătorii  compartimentelor  Ministerului  Economiei  şi  Finanţelor  vor  dispune  măsurile
necesare pentru elaborarea procedurilor formalizate pe activităţi, urmând modelul aprobat în anexă, până
la data de 31 mai 2008.

Art.4.  (1)  Compartimentele  responsabile  cu gestionarea  fondurilor europene,  care  au  obţinut  deja
acreditarea unor instituţii internaţionale, înainte de a-şi corela procedurile cu prevederile prezentului ordin
solicită în prealabil avizul organismelor de acreditare.

(2) Pentru compartimentele responsabile cu gestionarea fondurilor europene, termenul pentru punerea
în concordanţă cu art.1 al prezentului ordin a procedurilor elaborate până la data emiterii prezentului ordin
este de 15 octombrie 2008.

Art.5. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6. Prezentul ordin se va difuza aparatului propriu de la nivelul central al ministerului, care va duce
la îndeplinire prevederile acestuia.    

Art.7. Prezentul ordin va fi publicat  pe  pagina de Internet  a  Ministerului Economiei şi Finanţelor,
secţiunea Sisteme de management financiar şi control.
 
Emis la Bucureşti la data de 28.03.2008.
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