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Număr maxim de posturi: 173, exclusiv 

demnitarii 

 

 

 

     

                    demnitarii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE  

Vasile-Felix COZMA 

 

VICEPREȘEDINTE 

Rareș Stelian RUSU 

Cabinet președinte  

 4 posturi/4 posturi ocupate 

 

Serviciul corp control 

Șef serviciu George Pană 8 posturi /8 
posturi ocupate  

Compartiment audit public intern  

2 posturi/2posturi ocupate 

SECRETAR GENERAL 

Lavinia - Claudia Niculescu  

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT    

Felicia Mariana STAN 

Compartiment politici publice și obiective 

strategice 6 posturi/4 posturi ocupate 

Direcția 

programe cu 

finanțare 

externă 

Director 

Hârtopeanu 

Carmen 

Ionela 

19 posturi/19 

posturi 

ocupate  

Direcția 

comunicare și 

relații 

internaționale 

Director   

17 posturi /15 

posturi 

ocupate.  

Direcția economic, resurse 

umane, achiziții, administrativ și 

protocol  
Director Dragoș Drăgulănescu 

         Director adjunct  

19 posturi/17 posturi ocupate  

 

Serviciul financiar 
contabilitate  

șef serviciu  Dumitrescu 

Luminița  8 posturi /8 

posturi ocupate 

Compartimentul resurse umane         

       2 posturi/2 posturi  

ocupate 

Compartimentul patrimoniu și 

administrativ                              

3 posturi/3  posturi ocupate 

 

Compartimentul achiziții 

publice      

       2 posturi/1 post ocupat 

ocupat 

Serviciul 

contencios 

Șef serviciu 
Dumitru 

Alina            

8 posturi/6 
posturi 

ocupate 

 

Direcția 
monitorizarea și 

evaluarea 

implementării  
legislației  

Director Georgevici 

Alina Ruxandra 
17 posturi/14 

posturi ocupate  

 

Serviciul 

petiții și 

hepldesk 

Șef serviciu             

12 posturi/9 

posturi 

ocupate 

Direcția generală reglementare, monitorizare 

și contencios                
Director general Lupulescu Xenia – Cosette 
42 posturi/26 posturi ocupate  

 

Direcția 

reglementare, 

dezvoltare și 
avizare acte 

normative 

Director  Negoiță 
Sonia Maria  

16 posturi /6 posturi 

ocupate   

 

Compartimentul evaluarea 

implementării legislației 

4 posturi/4 posturi ocupate  

 

Direcția generală managementul funcției publice  

Director general Marin Lilia  

Director general adjunct Văleanu Alin  

42 posturi/41 posturi ocupate 

 

Direcția 

gestionarea 

procedurilor 

administrative 
Director  

Mihaela - 

Luminița Baciu  

22 posturi/22 
posturi ocupate 

 

Direcția 

gestionarea 
funcției publice 

și salarizării 

Director 
Cîmpeanu 

Asineta Nazaria 

18 posturi/17 
posturi ocupate 

 

 

Serviciul 

avizare 

autorități și 
instituții 

publice locale 

Șef serviciu 
Ioniță Elena   

21 posturi/21 

posturi 
ocupate 

   

Serviciul 
avizare 

autorități și 

instituții 
publice 

centrale Șef 

serviciu  
Cristea 

Veronica  
15 posturi/15 

posturi 

ocupate  

Serviciul evidența 

informatizată a 
resurselor umane din 

sectorul public  

Șef serviciu Maria 
Dan Ștefan 

10posturi/7 posturi 

ocupate.  

 

Biroul dezvoltare  

aplicații și analiza 

datelor   

7 posturi/5 posturi 

ocupate 

Compartimentul 

tehnologia informației  

2 posturi/ 1 post 

ocupat 

Compartiment informații 

clasificate  
1 post ocupat/1post ocupat  

Serviciul 

relații publice 

și 

internaționale 

Șef serviciu  

Cîrciumaru 

Adriana           

11 posturi  

posturi/10 

posturi 

ocupate  

Compartiment 

comunicare și 
registratură 

5 posturi /5 

posturi ocupate 

Serviciul  

monitorizar

e proiecte 

Șef serviciu  

Grigore 

Andreea            

11 posturi 

/11 posturi 

ocupate  
 

   

Compartimentul   
dezvoltare 

și implementare 

proiecte 
7 posturi 

/7posturi 

ocupate  
 

 

 

 

 

Compartimentul 

evidență  informatizată a hotărârilor 

judecătorești     2 posturi/1 post ocupat 
 

 


