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                                  G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi 

instituţiile publice din administraţia publică centrală  

pentru anul 2015 

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin.(1) lit. o) şi al 

art. 23 alin. (2) lit. a) şi alin.(4) teza I din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015, prevăzut în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. – (1) Structura Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi serviciilor 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale finanţate din venituri de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, este realizată pe baza propunerilor transmise de ordonatorii principali de credite, în 

limita numărului de posturi şi fondului aferent salariilor de bază, potrivit legislaţiei în vigoare. 

(2) Planul de ocupare a funcţiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) este 

întocmit pe total ordonator principal de credite bugetare şi pe fiecare instituţie din subordinea 

acestuia sau finanţată prin bugetul său. 

 

Art. 3. – Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

revine ordonatorilor principali de credite bugetare din administraţia publică centrală. 

 

Art. 4. – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este autorizată să aprobe 

modificări în structura Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, trimestrial, 
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pe baza propunerilor fundamentate transmise de ordonatorul principal de credite pentru 

autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală. Modificările se operează în 

baza de date a Agenţiei Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 

Art. 5. – (1) Procedura de redistribuire este prealabilă procedurii de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de 

execuţie vacante şi se realizează în condiţiile legii. 

(2) În vederea realizării procedurii de redistribuire, autorităţile şi instituţiile publice au 

obligaţia de a posta pe pagina de internet funcţiile publice vacante, cu indicarea categoriei, 

gradului profesional şi după caz, a clasei, precum şi  condiţiile de ocupare ale acestora.    

 

Art.6. – (1) Autorităţile şi instituţiile publice nou înfiinţate sau reorganizate au 

obligaţia de a elabora Planul de ocupare a funcţiilor publice şi de a-l comunica Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

actelor normative care reglementează înfiinţarea sau reorganizarea, pentru autorităţile şi 

instituţiile publice nou înfiinţate sau reorganizate ulterior intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 (2) Pentru evidenţierea situaţiei prevăzute la alin.(1) se autorizează Agenţia Naţională 

a Funcţionarilor Publici să aprobe modificări în structura Planului de ocupare a funcţiilor 

publice, trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorul principal de credite.  
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