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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 

29 decembrie 2021 

 

√ Ordinul ministrului finanţelor, ministrului energiei şi ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1337/2021 pentru stabilirea procedurii privind 
acordarea subvenţiei prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind 
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', publicat in Monitorul Oficial 
1241/28.12.2021. 

Art. 1 

În scopul acoperirii creşterii preţului gigacaloriei se alocă sume sub formă de subvenţie 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt în funcţiune sisteme de 
alimentare centralizată cu energie termică, cu respectarea prezentei proceduri. 

Art. 2 
Beneficiarii sunt bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar sumele alocate 
potrivit art. 1 vizează acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale destinate 
producerii de energie termică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 

Art. 3 
Valoarea subvenţiei se determină astfel: 
Vs (lei) = Cgn (KWh) x [P.a. (lei/ KWh) - 0,250 (lei/KWh)]/2 
Vs = Cgn x (P.a. lei/ KWh - 0,250 lei/KWh)/2, 
unde: 
Vs - valoarea subvenţiei; 
Cgn - cantitatea de gaze naturale evidenţiată în facturile fiscale; 
P.a. - preţ de achiziţie gaze naturale, fără TVA, potrivit contractului de furnizare de gaze 
naturale; 
0,250 lei/KWh - preţul plafonat al gazelor naturale. 

Art. 4 
În termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturilor de gaze naturale, unităţile 
administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin, însoţită de următoarele documente justificative: 
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a)extras în copie din contractul de furnizare de gaze naturale, din care să rezulte părţile 
contractante, durata contractului, cantitatea contractantă şi preţul gazelor naturale, 
certificate conform cu originalul; 
b)copie facturi fiscale gaze naturale, certificate conform cu originalul. 

Art. 5 
La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data depunerii documentelor justificative, în baza înscrisurilor transmise 
de unităţile administrativ-teritoriale se realizează situaţia centralizatoare a sumelor necesare 
acoperirii lunare a subvenţiei şi se promovează proiectul de ordin privind repartizarea 
sumelor către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 

Art. 6 
Primăriile transferă sumele producătorilor de energie termică în maximum 3 zile de la data 
înregistrării sumelor în conturile de venituri ale bugetelor locale. 

ANEXA nr. 1: CERERE pentru acordarea subvenţiei conform art. III alin. (1) din Legea nr. 
259/2021 

Subsemnatul(a), ........................, în calitate de primar, reprezentant legal al UAT 
..........................., judeţul .................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu 
privire la falsul în declaraţii, formulez prezenta: 

Cerere de acordare a subvenţiei, în temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme 
de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind 
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", cu completările ulterioare. 

Valoarea subvenţiei solicitate (lei), potrivit anexei* = 

____ 

*În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale sunt încheiate mai multe 
contracte de furnizare gaze naturale se vor prezenta: 

- anexa corespunzătoare fiecărui contract; 

- situaţia centralizatoare. 

Declar, de asemenea, că informaţiile şi declaraţiile făcute sunt complete, corecte şi conforme 
cu realitatea. 

  

ANEXA nr. 11: 

(- ANEXĂ la cerere) 

UAT .................... 

Perioada de consum gaze naturale: ............................ 

Denumirea operatorului furnizor de gaze naturale: .................... 
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Denumirea operatorului producător de energie termică: ................. 

Nr./data contractului de furnizare gaze: 

Nr. 
crt. 

Nr. 
factură 

Cantitatea de gaze naturale 
facturată pentru perioada de 
consum Preţ 

achiziţie al 
gazelor 
naturale 

(lei/KWh) 

Subvenţia 
unitară 

(lei/KWh) 

Valoarea 
subvenţiei 
solicitate 

(lei)   
TOTAL, 
din 
care: 

pentru 
producerea 
de energie 
termică 

(kWh) 

pentru 
producerea 
de energie 
electrică 

(kWh) 

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) = [(4) - 
0,250]/2 

(6) = (2) x 
(5) 

1. 
       

2. 
       

 
TOTAL 

      

Primar, 

..................... 

 

 

√  Ordonanță de urgență 137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 
publicată in Monitorul Oficial 1242/29.12.2021. 

→ După articolul 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 
şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, se introduce un nou articol, articolul 13, cu 
următorul cuprins: 

"- Art. 13 

(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2022, efectuarea activităţii de testare cu teste rapide 
antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 se face de 
către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în 
baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către 
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reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistenţa 
medicală primară, în condiţiile stabilite la alin. (9), prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 
10 zile de la data mai sus menţionată. 

(2)Activitatea de testare prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul cabinetelor medicale din 
asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanenţă, 
de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o 
localitate, precum şi de către medicii fără liste proprii, angajaţi în cadrul cabinetelor medicale 
individuale, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea 
de servicii medicale în asistenţa medicală primară. 

(3)Medicii de familie achiziţionează numai testele rapide antigen din proba nazo-faringiană în 
vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia 
Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, şi păstrează documentele care dovedesc 
achiziţionarea acestora, în vederea verificării de către structurile de control. 

(4)Pentru activitatea de testare realizată, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor 
privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 lei/persoană şi cuprinde 
contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare 
testării şi se decontează de la data încheierii contractului prevăzut la alin. (1). Medicul de 
familie nu percepe sume suplimentare de la persoanele pentru care acordă serviciul de 
testare. 

(5)Activitatea de testare prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul programului de activitate 
prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în 
asistenţa medicală primară, în afara acestuia sau în cadrul programului de activitate din 
centrele de permanenţă. 

(6)De activităţile prevăzute la alin. (1) beneficiază toate persoanele înscrise pe lista proprie a 
medicului de familie, eligibile la testare, precum şi persoanele eligibile la testare care nu au 
un medic de familie sau care sunt înscrise pe lista altui medic de familie, la un interval de cel 
puţin 48 de ore între două testări succesive. 

(7)Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile 
prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi 
necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor 
înlocuitoare ale acestuia. 

(8)Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-
CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu 
noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, care se 
publică la adresa www.insp.gov.ro şi se actualizează periodic. 

(9)Modelul de contract, documentele în baza cărora se încheie contractul, condiţiile de 
raportare şi validare a activităţilor realizate şi modalitatea de plată se stabilesc prin ordin al 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prevăzut la 
alin. (1). 
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(10)Activitatea de testare desfăşurată de către medicii de familie se finanţează prin 
transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

(11)Medicii de familie care realizează testarea în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa 
medicală primară au obligaţia raportării rezultatelor în aplicaţia Corona Forms, imediat după 
efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24,00 a zilei în care s-a acordat serviciul. 

(12)În vederea realizării decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de 
testare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţie, lunar, datele privind 
activitatea desfăşurată şi raportată în aplicaţia Corona Forms de către medicii de familie. 

(13)În vederea raportării activităţii prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
pune la dispoziţia medicilor de familie datele necesare autentificării în aplicaţia Corona 
Forms." 

 

 

√ Ordonanță de urgență 138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată in Monitorul Oficial 
1243/29.12.2021. 

→Art. I 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativse modifică şi 
se completează după cum urmează: 

1.La articolul 384, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins: 

"(3) Echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale stabilite în anexa 
nr. 5 este prevăzută în anexa nr. 51." 

2.La articolul 597 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) prevederile art. 467 alin. (3)-(9), art. 469, 470 şi 484 intră în vigoare la 30 septembrie 
2023;" 

3.La articolul 618, alineatul (24) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(24) Pentru anul perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2023 prevederile alin. (1)-(19) se 
aplică şi pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care nu a fost organizat concursul naţional 
în condiţiile art. 467 alin. (3)-(7) şi art. 469 până la data organizării acestuia, cu condiţia ca 
anunţul de concurs să fi fost publicat în condiţiile alin. (3), până la data organizării concursului 
naţional." 

4.La articolul 619, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatul (10) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

"(2) Proiectul-pilot se derulează de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute 
la alin. (10) până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3)-(9), pentru: 

.......................................................... 
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(10) Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Normele privind 
organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot cuprind şi modalitatea de previzionare pentru 
perioada de derulare a proiectului-pilot a necesarului de funcţii publice prevăzute la alin. (2), 
precum şi procedura de înştiinţare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi lista 
documentelor necesare aferente înştiinţării." 

5.La anexa nr. 5 punctul II, litera A punctele 15-19 şi litera B punctele 20 şi 25 se abrogă. 

6.La anexa nr. 5, nota se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Funcţiile publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autorităţile 
şi instituţiile publice, în condiţiile prevăzute la art. 384 alin. (1) şi (2) din prezentul cod." 

7.După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51, având cuprinsul prevăzut în anexa 
la prezenta ordonanţă de urgenţă. 

→ Art. II 

Prezenta ordonanţa de urgenţă nu introduce modificări cu privire la condiţiile de ocupare a 
funcţiilor publice specifice, la nivelul funcţiilor publice specifice, la nivelul studiilor sau tipului 
de diplome/cursuri de formare/perfecţionare necesare sau la orice alte condiţii specifice 
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice. 

→ Art. III 

Echivalarea funcţiilor publice specifice prevăzute în anexa nr. 51 cu funcţiile publice generale 
nu afectează raporturile de serviciu şi drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

ANEXĂ:Echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţii publice generale din cadrul unor 
autorităţi şi instituţii publice 

(- Anexa nr. 51 la Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019) 

Denumire
a 
autorităţii 
sau 
instituţiei 
publice 

Funcţia publică generală 
cu care se echivalează 
funcţia publică specifică 

Nivelul 
funcţi
ei 
public
e 

Nivelul 
studiilor 
necesare 

Vechim
ea în 
specialit
ate 
necesar
ă 
exercită
rii 
funcţiei 
publice 

Funcţia publică 
specifică ce se 
echivalează 

Ministerul 
Finanţelor 

Director general condu
cere 

Clasa I, 
studii 

Confor
m 

Controlor 
financiar şef 



7 
 

Director general adjunct universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Controlor 
financiar şef 
adjunct 
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Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Controlor 
delegat, clasa I, 
grad profesional 
superior 

Agenţia 
Naţională 
de 
Administr
are Fiscală 

Director executiv condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Şef 
administraţie 

Director executiv 
adjunct 

Şef 
administraţie 
adjunct 

Director executiv Trezorier-şef 

Director executiv 
adjunct 

Trezorier-şef 
adjunct 

Director executiv 
adjunct 

Şef birou vamal 

Şef serviciu Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Şef adjunct 
birou vamal 

Şef serviciu Ofiţer de 
legătură la 
SELEC 
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or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector 
vamal, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
vamal, clasa I, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
vamal, clasa I, 
grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 

Confor
m 
prevede
rilor art. 

Inspector 
vamal, clasa I, 
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conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

grad profesional 
superior 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

 
Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector casier, 
clasa I, grad 
profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector casier, 
clasa I, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector casier, 
clasa I, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector casier, 
clasa I, grad 
profesional 
superior 
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Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

Clasa a II-a, 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată 
absolvite 
cu diplomă 
în perioada 
anterioară 
aplicării 
celor trei 
cicluri tip 
Bologna 

 
Agent vamal, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Agent vamal, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Agent vamal, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
principal 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Agent vamal, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 

 
Controlor 
vamal, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
debutant 
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Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 
bacalaurea
t 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Controlor 
vamal, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Controlor 
vamal, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
principal 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Controlor 
vamal, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 

 
Referent casier, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 

Referent casier, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
asistent 
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bacalaurea
t 

din 
prezent
ul cod 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Referent casier, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
principal 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Referent casier, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

 
Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 
bacalaurea
t 

 
Casier trezorier, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Casier trezorier, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede

Casier trezorier, 
clasa a III-a, grad 
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rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

profesional 
principal 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Casier trezorier, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
superior 

Ministerul 
Dezvoltării
, Lucrărilor 
Publice şi 
Administr
aţiei 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Consilier 
evaluare-
examinare, 
clasa I, grad 
profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Consilier 
evaluare-
examinare, 
clasa I, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 

Consilier 
evaluare-
examinare, 
clasa I, grad 
profesional 
principal 
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prezent
ul cod 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Consilier 
evaluare-
examinare, 
clasa I, grad 
profesional 
superior 

Consiliul 
Naţional al 
Audiovizu
alului 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector 
audiovizual, 
clasa I, grad 
profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
audiovizual, 
clasa I, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
audiovizual, 
clasa I, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 

Confor
m 
prevede

Inspector 
audiovizual, 
clasa I, grad 
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conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

profesional 
superior 

Inspecţia 
Muncii şi 
inspectora
tele 
teritoriale 
de muncă 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diploma 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector de 
muncă, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
muncă, clasa I, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
muncă, clasa I, 
grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
muncă, clasa I, 
grad profesional 
superior 
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Director general, 
respectiv director 
general adjunct 

condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diploma 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă, necesare 
pentru 
exercitare
a funcţiilor 
publice 
generale 
de 
conducere, 
precum şi 
studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diploma 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
general de stat 
şi inspector 
general de stat 
adjunct 

Director executiv, 
respectiv director 
executiv adjunct 

Inspector/şef şi 
inspector-şef 
adjunct 
(judeţene) 

Director/Şef serviciu/Şef 
birou 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
din 
prezent
ul cod 

Director/Şef 
serviciu/Şef 
birou al 
direcţiilor cu 
atribuţii de 
control 
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educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

Inspectora
tul de Stat 
în 
Construcţi
i 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector în 
construcţii, 
clasa I, grad 
profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector în 
construcţii, 
clasa I, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector în 
construcţii, 
clasa I, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 

Inspector în 
construcţii, 
clasa I, grad 
profesional 
superior 
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prezent
ul cod 

Şef serviciu condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diploma 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector-şef 
judeţean/al 
municipiului 
Bucureşti 
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completări
le 
ulterioare 

Inspectora
tele 
teritoriale 
pentru 
calitatea 
seminţelor 
şi 
materialul
ui săditor 

Director executiv condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diploma 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector-şef 
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e şi 
completări
le 
ulterioare 

Consiliul 
Concurenţ
ei 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector de 
concurenţă, 
grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
concurenţă, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
concurenţă, 
grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
concurenţă, 
grad profesional 
superior 

Şef serviciu Comisar-şef 



22 
 

Garda 
Naţională 
de Mediu 

Şef birou 

condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diploma 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar-şef 
adjunct 
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Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Comisar, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
superior 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

Clasa a II-a, 
studii 
superioare 
de scurtă 

 
Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
debutant 
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Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional asistent 

durată, 
absolvite 
cu diplomă 
în perioada 
anterioară 
aplicării 
celor trei 
cicluri tip 
Bologna 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
principal 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 
bacalaurea
t 

 
Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
asistent 
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din 
prezent
ul cod 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

  
Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
principal 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
superior 

Garda 
Forestieră 

Director general condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 
administra
ţiei 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector-şef 
(regional) 
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publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

Administr
aţia 
Rezervaţie
i Biosferei 
"Delta 
Dunării" 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

execuţ
ie 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 
bacalaurea
t 

 
Agent ecolog, 
grad profesional 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Agent ecolog, 
grad profesional 
asistent 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede

Agent ecolog, 
grad profesional 
principal 
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rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Agent ecolog, 
grad profesional 
superior 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector 
ecolog, grad 
profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
ecolog, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 

Inspector 
ecolog, grad 
profesional 
principal 
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prezent
ul cod 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector 
ecolog, grad 
profesional 
superior 

Agenţia 
Naţională 
de 
Administr
are a 
Bunurilor 
Indisponib
ilizate 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
urmărire şi 
administrare 
bunuri, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector 
urmărire şi 
administrare 
bunuri, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector 
urmărire şi 
administrare 
bunuri, grad 
profesional 
superior 
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Casa 
Naţională 
de 
Asigurări 
de 
Sănătate 

Director general adjunct, 
conform Legii nr. 
95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Medic-şef - 
funcţie publică 
de stat 

Director executiv 
adjunct, conform Legii 
nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Medic-şef - 
funcţie publică 
teritorială 
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Departam
entul 
pentru 
lupta 
antifraudă 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
superior 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a II-a, 
grad profesional 
debutant, conform art. 
392 alin. (2) din 
prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa a II-a, 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată, 
absolvite 

 
Referent de 
specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
debutant 
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Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a II-a, 
grad profesional 
asistent, conform art. 
392 alin. (2) din 
prezentul cod 

cu diplomă 
în perioada 
anterioară 
aplicării 
celor trei 
cicluri tip 
Bologna 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Referent de 
specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a II-a, 
grad profesional 
principal, conform art. 
392 alin. (2) din 
prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Referent de 
specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a II-a, 
grad profesional 
superior, conform art. 
392 alin. (2) din 
prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Referent de 
specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
superior 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant, conform art. 
392 alin. (3) din 
prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 

 
Referent, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a III-a, 
grad profesional 
asistent, conform art. 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 

Referent, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
asistent 
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392 alin. (3) din 
prezentul cod 

bacalaurea
t 

alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a III-a, 
grad profesional 
principal, conform art. 
392 alin. (3) din 
prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Referent, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa a III-a, 
grad profesional 
superior, conform art. 
392 alin. (3) din 
prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Referent, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
superior 

Cu funcţiile publice 
generale de conducere, 
conform art. 390 alin. (1) 
lit. c) din prezentul cod 

condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Funcţia publică 
specifică de 
conducere de 
director 

Cu funcţiile publice 
generale de conducere, 
conform art. 390 alin. (1) 
lit. d) din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 

Funcţia publică 
specifică de 
conducere de 
director adjunct 
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administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

din 
prezent
ul cod 

Cu funcţiile publice 
generale de conducere, 
conform art. 390 alin. (1) 
lit. g) din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Funcţia publică 
specifică de 
conducere de 
şef serviciu 

Cu funcţiile publice 
generale de conducere, 
conform art. 390 alin. (1) 
lit. h) din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Funcţia publică 
specifică de 
conducere de 
şef birou 

Ministerul 
Economiei 

Cu funcţiile publice 
generale de execuţie de 
clasa I, grad profesional 
debutant/asistent/princi
pal/superior, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
din 
prezent
ul cod 

Funcţie publică 
de execuţie 
specifică 

Autoritate
a 
Naţională 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar

 
Comisar, clasa I, 
grad profesional 
debutant 



34 
 

pentru 
Protecţia 
Consumat
orilor 

conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
superior 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

Clasa a II-a, 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată, 
absolvite 
cu diplomă 
în perioada 
anterioară 

 
Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
asistent 
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aplicării 
celor trei 
cicluri tip 
Bologna 

468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
principal 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 
bacalaurea
t 

 
Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
asistent 
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Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
principal 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
superior 

Comisariat
ele 
regionale 
pentru 
protecţia 
consumat
orilor 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Comisar, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
principal 



37 
 

lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa I, 
grad profesional 
superior 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

Clasa a II-a, 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată, 
absolvite 
cu diplomă 
în perioada 
anterioară 
aplicării 
celor trei 
cicluri tip 
Bologna 

 
Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
principal 
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Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 
bacalaurea
t 

 
Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
principal 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 

Comisar, clasa a 
III-a, grad 
profesional 
superior 
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prezent
ul cod 

Director executiv condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă, conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar-şef 

Şef serviciu sau şef birou, 
după caz 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Comisar-şef 
adjunct 
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completări
le 
ulterioare 

Consiliul 
de 
monitoriz
are 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Execu 

tie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector de 
monitorizare, 
grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
monitorizare, 
grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

  
Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
monitorizare, 
grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
monitorizare, 
grad profesional 
superior 

Administr
aţia 

Director general condu
cere 

Clasa I, 
studii 

Confor
m 

Secretar general 
al judeţului, 
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publică 
locală 

universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă în ştiinţe 
juridice, 
administra
tive sau 
politice şi 
studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă, conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 
Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări

prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

secretar general 
al municipiului 
Bucureşti, 
secretar general 
al sectorului 
municipiului 
Bucureşti şi 
secretar general 
al municipiului 
reşedinţă de 
judeţ 

Director general adjunct condu
cere 

Secretar general 
al municipiului 

Director executiv condu
cere 

Secretar general 
al oraşului 

Şef serviciu condu
cere 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Secretar general 
de comună 
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le 
ulterioare 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Poliţist local, 
clasa I, grad 
profesional 
debutant 

Consilier, expert, cu 
funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa I, grad 
profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa I, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa I, grad 
profesional 
superior 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

Clasa a II-a, 
studii 
superioare 
de scurtă 

 
Poliţist local, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
debutant 
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Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional asistent 

durată, 
absolvite 
cu diplomă 
în perioada 
anterioară 
aplicării 
celor trei 
cicluri tip 
Bologna 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa a II-a, grad 
profesional, 
principal 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale, 
finalizate 
cu diplomă 
de 

 
Poliţist local, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 

Poliţist local, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
asistent 
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bacalaurea
t 

din 
prezent
ul cod 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
principal 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Poliţist local, 
clasa a III-a, grad 
profesional 
superior 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant 

execuţ
ie 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

 
Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa I, grad 
profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa I, grad 
profesional 
asistent 
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Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa I, grad 
profesional 
principal 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa I, grad 
profesional 
superior 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

execuţ
ie 

Clasa a II-a, 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată 
absolvite 
cu diplomă 
în perioada 
anterioară 
aplicării 
celor trei 
cicluri tip 
Bologna 

 
Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
debutant 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
asistent 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
principal 
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lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Referent de specialitate, 
clasa a II-a, grad 
profesional superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a II-a, grad 
profesional 
superior 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
debutant 

execuţ
ie 

Clasa a III-
a, studii 
liceale, 
respectiv 
studii 
medii 
liceale 
finalizate 
cu diplomă 
de 
bacalaurea
t 

 
Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a III-a, 
debutant 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a III-a, 
asistent 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
principal 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a III-a, 
principal 
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Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 
superior 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (1) 
lit. c) din 
prezent
ul cod 

Inspector de 
protecţie civilă, 
clasa a III-a, 
superior 

Director 
general*)/Director 
executiv**) 

_____ 

*) Pentru situaţiile în 
care structura de 
specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului şi 
urbanismului este 
organizată la nivel de 
direcţie generală. 

**) Pentru situaţiile în 
care structura de 
specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului şi 
urbanismului este 
organizată la nivel de 
direcţie. 

condu
cere 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă şi studii 
universitar
e de 
master 
absolvite 
cu diplomă 
în 
domeniul 
administra
ţiei 
publice, 
manageme
ntului sau 
în 
specialitat
ea studiilor 
necesare 
ocupării 
funcţiei 
publice sau 
cu diplomă 
echivalent
ă conform 
prevederil
or art. 153 
alin. (2) din 

Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Arhitect-şef la 
nivelul 
judeţelor, 
municipiilor 
reşedinţă de 
judeţ, 
municipiului 
Bucureşti şi 
sectoarelor 
municipiului 
Bucureşti 
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Legea 
educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011, 
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare 

Director executiv*)/Şef 
serviciu**), după caz, 
potrivit art. 391 alin. (3) 
din prezentul cod 

______ 

*) Pentru situaţiile în 
care structura de 
specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului şi 
urbanismului este 
organizată la nivel de 
direcţie. 

**) Pentru situaţiile în 
care structura de 
specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului şi 
urbanismului este 
organizată la nivel de 
serviciu. 

  
Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
sau b) 
din 
prezent
ul cod 

Arhitect-şef la 
nivelul 
municipiilor, 
altele decât cele 
reşedinţă de 
judeţ, şi 
oraşelor 

Şef birou Confor
m 
prevede
rilor art. 
468 
alin. (2) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Arhitect-şef la 
nivelul 
comunelor 
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Parlament
ul 
României 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional superior, 
conform art. 392 alin. 
(1) din prezentul cod 

 
Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

Confor
m 
preved
erilor 
art. 468 
alin. (1) 
lit. c) 
din 
prezent
ul cod 

Consilier 
parlamentar 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional principal, 
conform art. 392 alin. 
(1) din prezentul cod 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

Confor
m 
preved
erilor 
art. 468 
alin. (1) 
lit. b) 
din 
prezent
ul cod 

Expert 
parlamentar 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional asistent, 
conform art. 392 alin. 
(1) din prezentul cod 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 
echivalent
ă 

Confor
m 
preved
erilor 
art. 468 
alin. (1) 
lit. a) 
din 
prezent
ul cod 

Consultant 
parlamentar 

Cu funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, grad 
profesional debutant, 
conform art. 392 alin. 
(1) din prezentul cod 

Clasa I, 
studii 
universitar
e de 
licenţă 
absolvite 
cu diplomă 
de licenţă 
sau 

 
Consilier 
parlamentar/Ex
pert 
parlamentar/C
onsultant 
parlamentar 
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echivalent
ă 

NOTĂ: 

Funcţia publică specifică de inspector social a fost echivalată cu funcţia publică generală de 
inspector, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

 

 

 

 

 

 


