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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIEI 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 

 

O R D I N 
pentru aprobarea necesarului de funcții publice previzionate pentru desfășurarea 

proiectului – pilot derulat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru 
ocuparea unor funcții publice vacante  

 
  
 Având în vedere: 
 
 - prevederile art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
  - prevederile art. 10 alin. (2) și art. 11 din Anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Referatul de aprobare nr. 535/2023 a proiectului de Ordin al președintelui 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea necesarului de funcții 
publice previzionate pentru desfășurarea proiectului – pilot derulat de Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici pentru ocuparea unor funcții publice vacante,  
 
 În temeiul: art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanţa de urgență a Guvernului     
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi al 
art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 

 
 

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
emite prezentul ordin. 

 
 

 Art. 1. – Se aprobă necesarul de funcții publice previzionate pentru desfășurarea 
proiectului – pilot derulat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru ocuparea  
unor funcții publice vacante, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
 Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

PREŞEDINTE  
                                                     Vasile – Felix COZMA 
 
 
 
 
Bucureşti 
Nr…………din......... 
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Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  

nr. ……./………………… 

 

 

Necesarul de funcții publice previzionate pentru 

desfășurarea proiectului – pilot derulat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

pentru ocuparea unor funcții publice vacante  

 

 A. Pentru funcțiile publice generale de execuție de grad profesional debutant 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea autorității sau 
instituției publice  

Cod fiscal/CIF Denumirea funcției publice 
 

Denumirea compartimentului funcțional 
în cadrul căreia se regăsește funcția 

publică de execuție vacantă 

Număr de posturi 
vacante aferente 
funcției publice 

generale de execuție 
de grad profesional 

debutant 

… Se va menționa denumirea 
autorității sau instituției 
publice centrale – aparat 
propriu 

 Se vor menționa denumirile 
complete ale funcţiilor publice 
de execuţie vacante de grad 
profesional debutant, 
identificate prin categorie şi 
clasă  

Se vor menționa denumirile complete 
ale compartimentelor funcționale  

Se va menționa 
numărul de posturi 
vacante 

… Se va menționa denumirea 
autorității sau instituției 
publice aflată în 
coordonarea/subordinea 
autorității sau instituției 
publice centrale sau este 
deconcentrată  
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 B. Pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea autorității sau instituției 
publice  

Cod fiscal/CIF Denumirea funcției publice  Număr de posturi vacante aferente funcției 
publice din categoria înalților funcționari 

publici 

… Se va menționa denumirea autorității 
sau instituției publice centrale – 
aparat propriu 

 Se vor menționa denumirile 
funcțiilor publice din categoria 
înalților funcționari publici 

Se va menționa numărul de posturi vacante 

… Se va menționa denumirea autorității 
sau instituției publice aflată în 
coordonarea/subordinea autorității 
sau instituției publice centrale sau 
este deconcentrată 

   

 


