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REFERAT DE APROBARE 

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 

 
 

 Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 
alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare 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. 
 Prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2022 privind 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ și în conformitate cu prevederile art. VII alin. (1) ale aceluiași act 
normativ menționat anterior, Agenția aprobă, prin ordin al președintelui Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici, necesarul de funcții publice previzionate pentru 
desfășurarea proiectului – pilot, în termen de 15 de zile calendaristice de la împlinirea 
termenului prevăzut la art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
191/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 

 La elaborarea proiectului de ordin au fost avute în vedere: 
- prevederile art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (2) și art.11 din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
 Astfel, prin raportare la prevederile legale anterior menționate, prin proiectul de 
Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea 
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necesarului de funcții publice previzionate pentru desfășurarea proiectului – pilot derulat 
de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru ocuparea unor funcții publice 
vacante se stabilește structura centralizatorului pentru necesarul de funcții publice 
previzionate pentru desfășurarea proiectului – pilot derulat de Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici pentru ocuparea unor funcții publice vacante din administrația 
publică centrală, defalcat pe funcții publice generale de execuție de grad profesional 
debutant și funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici. 
 Ordonatorii principali de credite centralizează datele și informațiile comunicate de 
către ordonatorii secundari și terțiari de credite și transmit Agenției previzionarea 
necesarului de funcții publice împreună cu documentele prevăzute de lege, din cadrul 
aparatului propriu și al instituțiilor publice subordonate, în format electronic, prin 
intermediul sistemului informatic care asigură evidența și managementul funcției publice 
și ale funcționarilor publici. 
 Totodată, menționăm faptul că proiectul 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 a fost supus 
consultării publice în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, prin postare în transparență 
decizională pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la secțiunea 
„Transparență decizională/Proiecte de acte normative”, în data de .................. 
 Proiectul de ordin a fost comunicat Federației Naționale a Sindicatelor din 
Administrație, Sindicatului SCUT pentru Administrația Publică, Confederației Sindicale 
Naționale MERIDIAN, Sindicatului Național PRO LEX, Blocului Național Sindical – BNS, 
Sindicatului Național al Funcționarilor Publici prin adresa Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici nr. ..../.......... 
 De asemenea, proiectul de ordin în cauză a fost transmis prin adresa Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici nr. ..../......... către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației. 
 Agenția Națională a Funcționarilor Publici a primit observații și propuneri din partea 
..................... Aceste observații și propuneri au fost preluate în măsura în care au 
corespuns domeniului de reglementare al proiectului de ordin în cauză. 
 
 Pentru motivele invocate, în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a și art. VII alin. (1) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 de modificare și completare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art. 12 
alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, a fost elaborat a fost elaborat prezentul 
proiect 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, pe care vă rugăm să îl aprobați. 
 


