
 

Anexa nr. 4 

(Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009) 

  

 

UNITĂȚILE 
aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor 
Publice și societățile la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de 

reprezentant al statului ca acționar 
 

 Numărul 
maxim de 

posturi 

A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice  

I. Cu finanțare de la bugetul de stat  

1. Agenția Națională de Administrare Fiscală    27582*) 

2. Agenția Națională pentru Achiziții Publice       583**)  

3. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate         43**) 

II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat  

1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar ***) 25***) 

B. Instituții și activități care funcționează pe lângă Ministerul  Finanțelor 

Publice   

 

1. Tipărirea și difuzarea publicației „Revista Finanțe Publice și Contabilitate” ****)      

C. Companii naționale, societăți naționale și societăți aflate în administrarea 

sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită 

calitatea de reprezentant al statului ca acționar 

 

1. Compania Națională „Imprimeria Națională” - S.A.    

2. Compania Națională „Loteria Română” - S.A.     

3. CEC BANK - S.A.  

4. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.  

5. Fondul Român de Contragarantare S.A.*****)     

6. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - 

F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și filialele sale ******)   

 

 
*) În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vicepreședinții 

și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. 
  **) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul. 
  ***) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 
anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. În numărul maxim de posturi este inclus președintele. 
    ****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei 
activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare. 
    *****) Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de 
Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările și completările ulterioare. 
    ******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 


