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„Art. 11 
(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2, punctul I, litera a., subpunctul 2 din 

Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: "Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului - 55 posturi". 
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ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului 
 
Numărul de posturi: 55 
 
 
 

 

Președinte 

Vicepreședinte 

Direcția Administrare 
Portofoliu Participații și 
Guvernanță Corporativă 

Direcția Privatizare, 
Postprivatizare 

Direcția Economică și 
Administrativ 

Direcția Juridică 

Direcția Relații 
Instituționale și cu 

Investitorii 

Compartiment Audit Intern 

Birou Resurse Umane și 
Informații Clasificate 

Compartiment Secretariat 


