
Precizări privind obținerea 
avizului 

de funcții publice pentru 

autoritățile și instituțiile publice

 centrale
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR 



Obiectivele prezentării:

Îndrumare metodologică a autorităților și instituțiilor publice, în scopul 
aplicării uniforme și corecte a legislației din domeniul funcției publice și 

al funcționarilor publici



Cadru legislativ 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 Ordinul nr. 1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare 

pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

  



Documente necesare obţinerii avizului 
ANFP
 adresă de solicitare a avizului Agenţiei (model pe site –ul 

www.anfp.gov.ro);
 proiectul de act administrativ;
 referatul de aprobare a proiectului de act administrativ (se 

evidenţiază modificările intervenite pentru fiecare funcţie 
publică în parte şi pe fiecare subdiviziune organizatorică, 
precum şi cu indicarea temeiului legal aplicabil);

 proiectul detaliat al structurii organizatorice a autorităţii sau 
instituţiei publice;

 proiectul statului de funcţii (conform modelului-cadru din 
Ordinul președintelui A.N.F.P. nr.1886/2019, cu modificările și 
completările ulterioare).



În ce situații se solicită avizul privind 
funcțiile publice?
 în situația stabilirii/modificării structurii de funcții publice din cadrul 

autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Codul 

administrativ, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile 

legii, precum şi reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice, 

în condiţiile prevăzute la art. 408 din Codul administrativ (respectarea dreptului la 

carieră)

 intervin modificări în structura funcțiilor publice de stat și teritoriale, ca urmare a 

promovării în grad profesional sau promovării în clasă

  transformarea funcțiilor publice vacante 

 Temei legal: art. 402 alin. (1),  art. 409 alin. (3), art. 518 si 519 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare
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