ORGANIGRAMA
MINISTERULUI FINANȚELOR
Ministru
Cabinetul ministrului
Secretar general de stat

Secretar de stat
(în domeniul politici bugetare)

Direcția politici bugetare și
sinteză bugetară

Secția bugetului de stat și
bugetului public național

Secția bugetelor locale

Secția prognoză și analiză
macrofinanciară
Secția coordonare și
generalizare a politicilor
bugetare

Direcția politici salariale și
monitorizarea angajaților
în sectorul bugetar

Direcția politici bugetare sectoriale

Secretar de stat
(în domeniile investiții publice,
asistență financiară externă, datorii
publice și sistem trezorerial)

Direcția investiții publice și
administrarea asistenței
financiare externe

Secția finanțele în educație,
cultură și cercetare

Secția investiții capitale
publice

Secția finanțele în sănătate și
protecție socială

Secția asistență financiară
externă

Secția finanțele autorităților
publice

Serviciul fondurilor de
dezvoltare

Secția finanțele în justiție,
ordine publică, apărare și
securitatea statului

Secretar de stat

Secretar de stat

(în domeniile politici fiscale, vamale și
reglementarea contabilității și auditului în
sectorul corporativ)

(în domeniile bunei guvernări, control
financiar public intern, contencios,
active ale statului, achiziții publice și
reglementare a sectorului financiar)

Direcția politici fiscale și
vamale
Direcția Trezoreria de Stat

Secția managementul
lichidităților
Secția operațională

Secția metodologie
Secția raportare

Secția legislație impozite
indirecte

Direcția politici în domeniul
controlului financiar public
intern
Serviciul reglementarea
sectorului financiar

Secția legislație impozite
directe

Serviciul analiză și
reglementări a activelor
statului

Secția politici fiscale și
vamale
Direcția reglementarea
contabilității și auditului în
sectorul corporativ

Direcția contencios și controlul
legalității
Serviciul politici de
reglementare a achizițiilor
publice

Direcția datorii publice
Trezorerii regionale
Secția datorie externă

Serviciul Fiscal de Stat

Secția angajamente interne

Serviciul Vamal

Secția recreditare

Consiliul de supraveghere a
activității de audit

Serviciul analiză și risc

Directoratul Liniei de Credit

Agenția Achiziții Publice
Inspecția Financiară

Î.S. ”Camera de Stat pentru
Supravegherea Marcării”

Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor

Direcția management
instituțional

Secția resurse umane

Secţia managementul
documentelor

Serviciul probleme
speciale

Secția financiară
Secția patrimoniu, logistică și
achiziții
Serviciul
informare și comunicare cu
mass-media și reprezentare

Instituţia publică “Centrul de Tehnologii
Informțíonale în Finanțe”

Serviciul audit
intern

