
ORDINUL  

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE  

nr.________din_________ 2020 

privind implementarea și dezvoltarea unitară a sistemului de control intern 

managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 

privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, și ale Ordinului secretarului general al Guvernului 

nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, 

luând în considerare necesitatea stabilirii unor reguli prin care să se asigure un 

management instituţional adecvat, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate,  

eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor Ministerului Afacerilor Interne, 

precum şi dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora conducerea Ministerului Afacerilor Interne se exercită de către 

ministru, 

 În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 ministrul afacerilor interne emite următorul 
 

 

ORDIN 

 

Art. 1 - (1) Implementarea și dezvoltarea unitară a sistemului de control intern 

managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se 

realizează de către Corpul de Control al Ministrului, denumit în continuare CCM. 

(2) CCM este abilitat să emită recomandări, precizări și/sau alte documente de 

îndrumare, să solicite conducătorilor structurilor din Aparatul central al MAI, 

respectiv ai unităților, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/ în coordonarea/ 

în cadrul MAI, date necesare îndeplinirii activităților prevăzute la alin. (1). 



(3) CCM analizează periodic activităţile de control intern managerial 

desfăşurate la nivelul structurilor din Aparatul central al MAI, unităților, instituţiilor 

şi structurilor aflate în subordinea/ în coordonarea/ în cadrul MAI, propune măsuri 

de optimizare a rezultatelor și de remediere a aspectelor neconforme constatate, 

efectuează misiuni de verificare și îndrumare la nivelul acestora și realizează 

informări la diferite niveluri ierarhice.  

Art. 2 - Cadrul conceptual și organizatoric al activității de verificare și 

îndrumare în domeniul implementării și dezvoltării unitare a sistemului de control 

intern managerial se stabilește de către CCM, printr-o procedură de sistem, care se 

transmite tuturor ordonatorilor de credite din MAI. 

Art. 3 - Fiecare ordonator de credite, conducător de direcție generală, direcție, 

departament, serviciu și birou din MAI răspunde de implementarea și dezvoltarea 

sistemului de control intern managerial propriu, respectarea recomandărilor, 

precizărilor și a celorlalte documente de îndrumare emise de CCM și îndeplinirea 

măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (3). 

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 84/2017 privind sistemul de control intern managerial în 

Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

550 din 12 iulie 2017, se abrogă. 

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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