
HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului   

 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi 
operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

ART.1  
(1) Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se organizează şi 

funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, în 
temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii 
de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu 
capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, denumită în continuare „ordonanţa de urgenţă”. 

(2) Rolul principal al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
denumit în continuare D.P.A.P.S., constă în realizarea privatizării operatorilor economici cu capital de 
stat, inclusiv prin elaborarea strategiilor şi a politicilor de privatizare, şi aplicarea acestor strategii în 
faza de pregătire, derulare şi finalizare a privatizării, precum şi prin monitorizarea post-privatizare.  

(3) În baza consultărilor cu ministerul de resort, D.P.A.P.S. iniţiază procesul decizional în materia 
privatizării şi elaborează strategia de privatizare a operatorilor economici la care statul este acţionar, 
indiferent de domeniul de activitate al respectivilor operatori. 

(4) Declanşarea procedurilor de pregătire şi realizare a procesului de privatizare va fi dispusă prin: 
(a) hotărâre a Guvernului, pentru operatorii economici de interes strategic, astfel cum sunt 

definiţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare ; 

(b) ordin comun emis de ministrul Economiei şi de conducătorul instituţiei publice implicate, în 
cazul celorlalţi operatori economici.    

(5) Sediul D.P.A.P.S. se află în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1. 
 
ART. 2   

(1) D.P.A.P.S. exercită, in numele Ministerului Economiei, în limitele competentelor aprobate prin 
ordin al ministrului economiei, toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al 
statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici şi a 
filialelor acestora, aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei.  

(2) D.P.A.P.S. exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică 
implicată în procesul de privatizare la toţi operatorii economici care funcţionează sub autoritatea 



Ministerului Economiei, şi prevăzuţi în Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 47/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Economiei. 

(3) În cazul operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei pentru care 
procesul de pregătire sau de realizare a privatizării se află în curs la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, D.P.A.P.S. se subrogă în drepturile şi obligaţiile stabilite prin lege sau convenţii, ce reveneau 
structurilor care îndeplineau, in numele Ministerului Economiei, calitatea de instituţie publică 
implicată,  cu privire la aspectele ce ţin de exercitarea acestor atribuţii,  potrivit legii. 
 
ART. 3  

(1) În cazul operatorilor economici aflaţi sub autoritatea altor instituţii, D.P.A.P.S. va îndeplini, în 
numele şi pentru instituţia publică implicată, toate activităţile necesare pentru pregătirea şi realizarea 
privatizării, în condiţiile prevăzute la art. 8 din ordonanţa de urgenţă.    

(2) Pe perioada pregătirii şi derulării procesului de privatizare la operatorii menţionaţi la alin. (1), 
exercitarea de către reprezentanţii statului, prin instituţia publică implicată, a atribuţiilor ce le revin în 
cadrul adunării generale a acţionarilor şi, după caz, al organelor de conducere al respectivilor operatori 
in legătura cu acţiuni, măsuri sau alte decizii privind procesul de privatizare se va realiza în baza şi în 
conformitate cu mandatul special emis în acest scop de instituţia publică implicată, la propunerea 
D.P.A.P.S.   

(3) În cazul operatorilor economici menţionaţi în alin. (1) pentru care procesul de pregătire sau de 
realizare a privatizării se află în curs la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, D.P.A.P.S. preia si 
continua procesul din faza in care se afla cu respectarea tuturor etapelor parcurse pana la data preluării.  
 
 
ART. 4  

(1) D.P.A.P.S. îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
(a) elaborează şi supune spre aprobare guvernului strategii de privatizare pe domenii de activitate, 

în baza propunerilor instituţiilor publice implicate, acolo unde D.P.A.P.S. nu deţine această 
calitate; 

(b) în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art.3, alin.(1), lit. b) din ordonanţa de urgenţă, 
D.P.A.P.S. elaborează o procedură de îndrumare metodologică şi monitorizare a întregului 
proces de privatizare, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei, publicat in Monitorul 
Oficial al României, partea I. 

(c) asigura şi monitorizează aplicarea strategiei de privatizare si realizarea procesului de 
restructurare şi privatizare a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora, cu 
respectarea prevederilor art. 2 şi 3; 

(d) asigura pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează 
privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege şi în condiţiile actelor normative 
aplicabile; 

(e) realizează monitorizarea postprivatizare a modului de îndeplinire a clauzelor din contractele 
încheiate în cadrul proceselor de privatizare; 

(f) elaborează şi promovează, prin ordin al ministrului economiei, cu respectarea cadrului legal în 
materie, proceduri de vânzare de acţiuni, de lichidare a societăţilor la care Ministerul Economiei 
are calitatea de instituţie publică implicată; 

(g) participă la elaborarea strategiei anuale privind restructurarea şi privatizarea operatorilor 
economici cu capital de stat şi, după caz, a filialelor acestora; 

(h) avizează Programul anual de privatizare, care se supune spre aprobare Guvernului; 



(i) propune Ministerului Economiei şi instituţiei publice implicate, în cazul în care aceasta este 
diferită de Ministerul Economiei,  strategia de privatizare, elementele esenţiale ale mandatului şi 
condiţiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de instituţia publică implicată 
pentru vânzarea acţiunilor în cazul privatizării societăţilor de interes strategic, în vederea 
aprobării acestora de către Guvern; 

(j) în cazul operatorilor economici la care statul este acţionar, alţii decât cei de interes strategic, 
elaborează strategia de privatizare şi o supune aprobării ministrului economiei şi conducătorului 
instituţiei publice implicate, în cazul în care aceasta este diferită de Ministerul Economiei, 
ulterior aprobării de către Guvern a memorandumului elaborat în acest sens; 

(k) elaborează periodic rapoarte privind activitatea de privatizare si restructurare, pe care le prezintă 
spre avizare ministrului economiei şi spre aprobare Guvernului, după caz; 

(l) stabileşte condiţiile principale ale contractului de mandat ce se încheie cu agenţi de privatizare 
în vederea vânzării participaţiilor statului, care se supune spre aprobare conform art. 1 alin. (4); 

(m) asigurã, potrivit legii, aplicarea mãsurilor pe perioada administrării speciale şi derulării 
procedurii de supraveghere financiarã în procesul de privatizare a operatorilor economici cu 
capital de stat şi a filialelor acestora; 

(n) iniţiază proiectele de acte normative in domeniul sau de activitate şi le supune avizării 
ministrului economiei şi altor ministere/institutii competente, după caz, respectiv 
contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a 
fost învestit; 

(o) la operatorii economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, administrează 
participaţiile statului, derulează activităţile de pregătire şi realizare a privatizării, realizează 
monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din 
ordonanţă; 

(p) în cazul celorlalţi operatori economici, alţii decât cei de la litera n), elaborează şi propune 
instituţiei publice implicate emiterea mandatului necesar în vederea adoptării de masuri privind 
sau în legătura cu pregătirea şi realizarea privatizării, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2); 

(q) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile care funcţionează sub autoritatea 
Ministerului Economiei; 

(r) încheie protocoale privind schimbul de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu alte 
ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor proprii; 

(s) elaborează şi propune autorităţilor competente conform art. 8 din ordonanţa de urgenţă 
strategiile de privatizare a operatorilor economici la care statul este acţionar, indiferent de 
domeniul de activitate al acestora; 

(t) derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea 
ministerului economiei, cu respectarea art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare; 

(u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul economiei, care decurg din dispoziţiile 
legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătura cu 
exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la 
celelalte societăţi comerciale din portofoliul Ministerului Economiei; 

(v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul sau de activitate şi ia orice 
măsuri pentru îndeplinirea acestora, în conformitatea cu prevederile legii. 

 
ART.5  
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, D.P.A.P.S. colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi 



organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile 
administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice. 
 
ART. 6 

(1) Structura organizatorică a D.P.A.P.S. este prevăzută în Anexa, care face parte integrantã din 
prezenta hotărâre.  

(2) În cadrul structurii organizatorice, la propunerea directorului general al D.P.A.P.S., prin ordin al 
ministrului economiei, se pot constitui servicii, birouri, compartimente sau alte structuri funcţionale şi 
se va stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în 
condiţiile legii. 

(3) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile structurilor din cadrul D.P.A.P.S. se stabilesc, în 
conformitate cu structura organizatorică prevăzută în Anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare aprobat prin ordin al ministrului economiei. 

(4) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului din cadrul D.P.A.P.S. se 
stabilesc prin fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, întocmită conform legii. 

(5) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al D.P.A.P.S., incluzând conducerea acestuia, 
este de 75.  
 
ART.7  

(1) Conducerea D.P.A.P.S. este asigurată de un Director General, numit prin ordin al ministrului 
economiei, post ce poate fi ocupat si prin preluare.   

(2) Directorul General al D.P.A.P.S. conduce întreaga activitate a instituţiei, asigură îndeplinirea 
atribuţiilor ce revin departamentului şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele şi cu alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii 
publice şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice, în limita competenţelor acordate de 
ministrul economiei. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul General al D.P.AP.S. emite decizii. Directorul General 
al D.P.AP.S.  poate fi ajutat in activitatea sa de unul sau mai mulţi directori generali adjuncţi, numiţi 
prin ordin de către ministrul economiei la propunerea directorului general, în condiţiile legii, ale căror 
responsabilităţi se stabilesc prin decizia Directorului General al D.P.AP.S.. 
(4) Secretarul general al D.P.AP.S., numit în condiţiile legii, are atribuţiile şi responsabilităţile 
prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta 
poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al D.P.AP.S. ori 
încredinţate de Directorul General al D.P.AP.S., potrivit legii. 
  (5) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării D.P.AP.S., continuitatea conducerii şi realizarea 
legăturilor funcţionale dintre structurile D.P.AP.S. 
ART.8 

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, D.P.A.P.S. preia personalul O.P.S.P.I. 
cu respectarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin contractele individuale de muncă 
/raporturile de muncă, potrivit legislaţiei muncii şi protecţiei sociale în vigoare. 

(2) Având în vedere preluarea competenţelor în materia privatizării cu privire la operatorii 
economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, începând cu data indicată la alin. (1) 
D.P.A.P.S. preia, din cadrul Departamentului pentru Energie – Direcţia generală privatizare şi 
administrarea participaţiilor statului în energie, şi după caz din cadrul Departamentului pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, personalul contractual necesar, cu atribuţii 
în domeniile: privatizare, atragere de investiţii, postprivatizare, relaţii cu investitorii, juridic, economic 



şi după caz, administrare, cu respectarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin contractele 
individuale de muncă. 

(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică 
se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare 
categorie de personal, în termen de până la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor menţionate la art. 3 de mai sus, D.P.A.P.S. poate prelua 
personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale, în 
condiţiile prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, prin detaşare, după caz. 

(5) Încadrarea în D.P.A.P.S. a personalului preluat se realizează cu respectarea prevederilor art. 6 
din ordonanţă. 

 
ART. 9 

(1) Salarizarea şi alte drepturi privind personalul D.P.A.P.S. vor fi stabilite în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 
ART.10  

(1) Cheltuielile de funcţionare ale D.P.A.P.S., respectiv cheltuielile de personal, bunuri şi servicii şi 
cheltuielile curente şi de capital se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Economiei. 

(2) Asigurarea finanţării activităţilor D.P.A.P.S. legate de administrarea, de pregătirea şi realizarea 
privatizării operatorilor economici se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii 
de privatizare , respectiv din veniturile realizate din vânzarea acţiunilor, indiferent de domeniul de 
activitate al operatorilor economici, din distribuirea sumelor rezultate din lichidare pentru operatorii 
economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, după caz, precum şi din alte surse prevăzute 
de legislaţia în vigoare.  

(3) În condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, D.P.A.P.S. reţine permanent 
la dispoziţia sa, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor sale, o sumă reprezentând jumătate 
din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii 
de privatizare din veniturile realizate din vânzarea acţiunilor, indiferent de domeniul de activitate al 
operatorilor economici, din distribuirea sumelor rezultate din lichidare pentru operatorii economici 
aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, după caz, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia 
în vigoare. 

(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S. se aprobă în 
condiţiile legii. 

(5) Pentru anul în curs, bugetul aferent activităţii de privatizare a D.P.A.P.S. se constituie prin 
preluarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare a O.P.S.P.I. şi a altor sume 
constituite conform legii în acest scop, inclusiv a soldului disponibil al bugetului Departamentului 
pentru Energie aferent activităţii de privatizare. 

(6) În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S. pentru anul 
2014, cheltuielile de administrare şi privatizare vor fi estimate prin cumularea nivelurilor maxime 
aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale instituţiilor publice implicate.  

(7) Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregeşte suma care 
rămâne permanent la dispoziţia acestuia, prevăzutã la alin. (3), diferenţa urmând a se vira lunar la 
trezoreria statului, într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finanţelor Publice, pana la data 
de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective, potrivit legii. 
 



 
ART.11  

(1) În vederea exercitării adecvate a atribuţiilor ce îi revin, D.P.A.P.S. preia pe bază de protocol de 
predare-preluare patrimoniul instituţiilor publice implicate în domeniul privatizării, inclusiv a 
arhivei acestora, conform art. 10 din ordonanţă.  

(2) In situaţia în care D.P.A.P.S. preia, potrivit art. 5 din ordonanţa de urgenţă, personal contractual 
necesar de la alte instituţii publice/organe ale administraţiei publice centrale, se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice sa introducă, în condiţiile legii, modificările corespunzătoare, în 
bugetele ordonatorilor principali de credite şi la propunerea acestora, în vederea asigurării 
drepturilor salariale corespunzătoare personalului preluat. 

 
ART.12 
    Pentru activităţile specifice D.P.A.P.S. dispune de un parc auto propriu de 12 autoturisme, cu un 
consum maxim de carburant stabilit în condiţiile legii. 
 
 
ART. 13 

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările si completările 
ulterioare, se modifica în mod corespunzător. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa 2, pct.2, lit. a) subpunctul II din Hotărârea 
Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică în sensul “Departamentul pentru Privatizarea si Administrarea 
Participaţiilor Statului  - 75 posturi”. 
 

(3) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 


