
1 
 

INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

26 mai 2022 

 

√ Ordinul ministrului muncii şi protecţiei socia solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 644/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
- nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale 
şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 , publicat in Monitorul Oficial 
514/26.05.2022 

→ Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului 
muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, 
prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

ANEXĂ: LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează 
Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) 
 

Nr. crt. Denumirea ocupaţiei Cod COR 

1. creator/conceptor articole vestimentare 311944 

2. expert comunicare guvernamentală 243224 

3. expert e-guvernare 242234 

4. inspector de urmărire şi administrare bunuri 261924 

5. manager comunicare guvernamentală 121311 

6. specialist marketing online 243105 

7. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat 226928 

 

Se mută ocupaţia "instructor de dans" din grupa de bază 2653 Dansatori şi coregrafi în grupa de bază 3423 
Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative la codul 342310. 

Se redenumeşte ocupaţia "operator la utilaje de forjat dirijat" ca "operator la utilaje de foraj dirijat" şi 
păstrează acelaşi cod 834204 în grupa de bază 8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere. 
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√ Legea 156/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată in Monitorul Oficial 
515/26.05.2022 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1243 din 29 decembrie 2021, cu următoarele modificări şi 
completări: 

1.La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: 

"- După articolul 2921 se introduce un nou articol, articolul 2922, cu următorul cuprins: 

"Art. 2922 

(1) Trecerea imobilelor palate administrative din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere, se 
face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin 
hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunurile 
respective, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

(2) Dispoziţiile prevăzute la art. 292 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător. 

(3) În imobilele palate administrative trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale 
pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere se asigură, în mod gratuit, 
utilizarea spaţiilor necesare funcţionării instituţiilor prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor, structurilor teritoriale ale instituţiilor care fac parte din administraţia publică centrală. 

(4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) suportă, în funcţie de suprafaţa utilizată, cota-parte din totalul 
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, în bune condiţii, a palatelor administrative." 

2.La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 

"21. După articolul 610 se introduce un nou articol, articolul 6101, cu următorul cuprins: 

"Art. 6101 

(1) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală cu atribuţii în implementarea 
activităţilor specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, 
pot să stabilească funcţia publică specifică/funcţiile publice specifice de execuţie de expert dezvoltare 
durabilă prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului mai mult de 
50% activităţi specifice pentru dezvoltare durabilă aferente implementării de proiecte sau alte activităţi, 
inclusiv cele din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, şi care au absolvit cursuri/programe 
postuniversitare de formare organizate în conformitate cu standardul ocupaţional Expert dezvoltare durabilă 
sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de expert dezvoltare durabilă în situaţia în 
care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii mai mult de 50% privind activităţi specifice pentru 
dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activităţi, inclusiv cele din Planul naţional 
de redresare şi rezilienţă. 

(2) Funcţia publică specifică de expert dezvoltare durabilă se echivalează cu funcţiile publice generale, în 
condiţiile anexei nr. 51. 

(3) Salarizarea funcţiei publice specifice de expert dezvoltare durabilă se face la nivelul prevăzut de lege 
pentru funcţia publică generală de consilier."" 

3.La articolul I punctul 3, alineatul (24) al articolului 618 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(24) Pentru 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 I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins: 

"61. La anexa nr. 5 punctul II litera B, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul 
cuprins: 

"28. expert dezvoltare durabilă."" 

5.Anexa nr. 51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la 
prezenta lege. 

→  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 102, alineatele (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(8) Personalul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente cu statut de înalt funcţionar 
public parlamentar este numit prin concurs, examen sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz, cu 
avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. Persoanele care ocupă funcţii 
de demnitate publică şi cele care ocupă funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 
publici, care nu au domiciliu şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti, beneficiază de 
diurnă de deplasare, stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente. 

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

(10) Posturile de execuţie şi de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale 
Permanente se ocupă prin concurs, examen, numire sau modificarea raporturilor de serviciu ori de muncă, 
după caz, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Electorale 
Permanente. Condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor, precum şi condiţiile specifice pentru 
ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente sunt stabilite, 
în condiţiile legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente." 

2.La articolul 102, alineatele (3), (11)-(15) se abrogă. 

 

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

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

Nr
. 
crt
. 

Denumirea 
autorităţii 
sau 
instituţiei 
publice 

Funcţia publică 
generală cu care se 
echivalează funcţia 
publică specifică 

Nivelul 
funcţiei 
publice 

Nivelul studiilor necesare Vechimea 
în 
specialita
te 
necesară 
exercitării 
funcţiei 
publice 

Funcţia 
publică 
specifică 
ce se 
echivaleaz
ă 
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0 1 2 3 4 5 6 

1. Ministerul 
Finanţelor 

Director general Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011,  

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Controlor 
financiar 
şef 

Director general 
adjunct 

Controlor 
financiar 
şef adjunct 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Controlor 
delegat, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l superior 

2. Agenţia 
Naţională de 
Administrar
e Fiscală 

Director executiv Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Şef 
administra
ţie 

Director executiv 
adjunct 

Şef 
administra
ţie adjunct 

Director executiv Trezorier-
şef 

Director executiv 
adjunct 

Trezorier-
şef adjunct 

Director executiv 
adjunct 

Şef birou 
vamal 
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Şef serviciu modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Şef adjunct 
birou 
vamal 

Şef serviciu Ofiţer de 
legătură la 
SELEC 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
vamal, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
vamal, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
vamal, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
vamal, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l superior 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 
profesional 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 

 
Inspector 
casier, 
clasa I, 
grad 



6 
 

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

diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
casier, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
casier, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
casier, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l 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 

 
Agent 
vamal, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Agent 
vamal, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l asistent 
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Referent de 
specialitate, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Agent 
vamal, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Agent 
vamal, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Controlor 
vamal, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Controlor 
vamal, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Controlor 
vamal, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l principal 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 

Controlor 
vamal, 
clasa a III-
a, grad 
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din 
prezentul 
cod 

profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Referent 
casier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Referent 
casier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Referent 
casier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l principal 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Referent 
casier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Casier 
trezorier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l debutant 
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Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Casier 
trezorier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Casier 
trezorier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l principal 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Casier 
trezorier, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l superior 

3. Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice şi 
Administraţi
ei 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Consilier 
evaluare-
examinare
, clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Consilier 
evaluare-
examinare
, clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 
profesional 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 

Consilier 
evaluare-
examinare
, clasa I, 
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principal, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Consilier 
evaluare-
examinare
, clasa I, 
grad 
profesiona
l superior 

4. Consiliul 
Naţional al 
Audiovizualu
lui 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
audiovizua
l, clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
audiovizua
l, clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
audiovizua
l, clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
audiovizua
l, clasa I, 
grad 
profesiona
l superior 
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5. Inspecţia 
Muncii şi 
inspectorate
le teritoriale 
de muncă 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
de muncă, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de muncă, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de muncă, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de muncă, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l superior 

Director general, 
respectiv director 
general adjunct 

Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă, necesare 
pentru exercitarea 
funcţiilor publice 
generale de conducere, 
precum şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
general de 
stat şi 
inspector 
general de 
stat 
adjunct 

Director executiv, 
respectiv director 
executiv adjunct 

 
Inspector-
şef şi 
inspector-
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sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

şef adjunct 
(judeţene) 

Director/Şef 
serviciu/Şef birou 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) din 
prezentul 
cod 

Director/Ş
ef 
serviciu/Şe
f birou al 
direcţiilor 
cu atribuţii 
de control 

6. Inspectoratu
l de Stat în 
Construcţii 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
în 
construcţii
, clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
în 
construcţii
, clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
în 
construcţii
, clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
în 
construcţii
, clasa I, 
grad 
profesiona
l superior 
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Şef serviciu Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector-
şef al 
municipiul
ui 
Bucureşti 

Şef birou Conduce
re 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector-
şef 
judeţean 

7. Inspectorate
le teritoriale 
pentru 
calitatea 
seminţelor şi 
materialului 
săditor 

Director executiv Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector-
şef 

8. Consiliul 
Concurenţei 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
de 
concurenţ
ă, grad 
profesiona
l debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 

Conform 
prevederi
lor art. 

Inspector 
de 
concurenţ
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profesional 
asistent, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

ă, grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
concurenţ
ă, grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
concurenţ
ă, grad 
profesiona
l superior 

9. Garda 
Naţională de 
Mediu 

Şef serviciu Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionalenr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar-
şef 

Şef birou Comisar-
şef adjunct 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 
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art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l 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 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l asistent 

Referent de 
specialitate, clasa a 
II-a, grad 

Conform 
prevederi
lor art. 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
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profesional 
principal 

468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l principal 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l superior 
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10
. 

Garda 
Forestieră 

Director general Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector-
şef 
(regional) 

11
. 

Administraţi
a Rezervaţiei 
Biosferei 
"Delta 
Dunării" 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Agent 
ecolog, 
grad 
profesiona
l debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Agent 
ecolog, 
grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Agent 
ecolog, 
grad 
profesiona
l principal 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 

Agent 
ecolog, 
grad 
profesiona
l superior 
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din 
prezentul 
cod 

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

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
ecolog, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
ecolog, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
ecolog, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
ecolog, 
grad 
profesiona
l superior 

12
. 

Agenţia 
Naţională de 
Administrar
e a Bunurilor 
Indisponibili
zate 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
urmărire şi 
administra
re bunuri, 
grad 
profesiona
l asistent 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 
profesional 
principal, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
urmărire şi 
administra
re bunuri, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
urmărire şi 
administra
re bunuri, 
grad 
profesiona
l superior 

13
. 

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 

Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
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 

14
. 

Departamen
tul pentru 
lupta 
antifraudă 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Consilier, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 

Conform 
prevederi

Consilier, 
clasa I, 
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clasa I, grad 
profesional 
asistent, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Consilier, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Consilier, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l superior 

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

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

 
Referent 
de 
specialitat
e, clasa a 
II-a, grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Referent 
de 
specialitat
e, clasa a 
II-a, grad 
profesiona
l asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa a II-a, grad 
profesional 
principal, conform 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 

Referent 
de 
specialitat
e, clasa a 
II-a, grad 
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art. 392 alin. (2) din 
prezentul cod 

prezentul 
cod 

profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Referent 
de 
specialitat
e, clasa a 
II-a, grad 
profesiona
l superior 

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

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

 
Referent, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Referent, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Referent, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Referent, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l superior 
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Cu funcţiile publice 
generale de 
conducere, 
conform art. 390 
alin. (1) lit. c) din 
prezentul cod 

Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Funcţia 
publică 
specifică 
de 
conducere 
de director 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Funcţia 
publică 
specifică 
de 
conducere 
de director 
adjunct 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
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 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Funcţia 
publică 
specifică 
de 
conducere 
de şef 
birou 

15
. 

Ministerul 
Economiei 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) din 
prezentul 
cod 

Funcţie 
publică de 
execuţie 
specifică 

Autoritatea 
Naţională 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 

 
Comisar, 
clasa I, 
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16
. 

pentru 
Protecţia 
Consumatori
lor 

clasa I, grad 
profesional 
debutant, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l 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 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l asistent 
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Referent de 
specialitate, clasa a 
II-a, grad 
profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l principal 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l superior 
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prezentul 
cod 

17
. 

Comisariatel
e regionale 
pentru 
protecţia 
consumatori
lor 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa I, 
grad 
profesiona
l 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 
profesiona
l debutant 

Referent de 
specialitate, clasa a 
II-a, grad 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
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profesional 
asistent 

(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a II-a, 
grad 
profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l principal 
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Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar, 
clasa a III-
a, grad 
profesiona
l superior 

Director executiv Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar-
şef 

Şef serviciu sau şef 
birou, după caz 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Comisar-
şef adjunct 

18
. 

Consiliul de 
monitorizare 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
de 
monitoriza
re, grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
monitoriza
re, grad 
profesiona
l asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 

Conform 
prevederi
lor art. 

Inspector 
de 
monitoriza
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profesional 
principal, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

re, grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
monitoriza
re, grad 
profesiona
l superior 

19
. 

Administraţi
a publică 
locală 

Director general Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiinţe 
juridice, administrative 
sau politice şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Secretar 
general al 
judeţului, 
secretar 
general al 
municipiul
ui 
Bucureşti, 
secretar 
general al 
sectorului 
municipiul
ui 
Bucureşti 
şi secretar 
general al 
municipiul
ui 
reşedinţă 
de judeţ 

Director general 
adjunct 

Conduce
re 

Secretar 
general al 
municipiul
ui 

Director executiv Conduce
re 

Secretar 
general al 
oraşului 

Şef serviciu Conduce
re 

Conform 
prevederi
lor art. 

Secretar 
general de 
comună 
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468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Poliţist 
local, clasa 
I, grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
I, grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
I, grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
I, grad 
profesiona
l 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 

 
Poliţist 
local, clasa 
a II-a, grad 
profesiona
l debutant 

Referent de 
specialitate, clasa a 
II-a, grad 

Conform 
prevederi
lor art. 

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

468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
a II-a, grad 
profesiona
l, principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
a II-a, grad 
profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

 
Poliţist 
local, clasa 
a III-a, grad 
profesiona
l debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
a III-a, grad 
profesiona
l asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
principal 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
a III-a, grad 
profesiona
l principal 
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Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Poliţist 
local, clasa 
a III-a, grad 
profesiona
l superior 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
I, grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
I, grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
I, grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
I, grad 
profesiona
l superior 

Referent de 
specialitate, clasa a 
II-a, grad 

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

 
Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
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profesional 
debutant 

anterioară aplicării celor 
trei cicluri tip Bologna 

a II-a, grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
a II-a, grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
a II-a, grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Inspector 
de 
protecţie 
civilă, clasa 
a II-a, grad 
profesiona
l superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
debutant 

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

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

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
asistent 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

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

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 
superior 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
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. 

Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Arhitect-
şef la 
nivelul 
judeţelor, 
municipiilo
r reşedinţă 
de judeţ, 
municipiul
ui 
Bucureşti 
şi 
sectoarelo
r 
municipiul
ui 
Bucureşti 

Director 
executiv*)/Şef 
serviciu**), după 
caz, potrivit art. 
391 alin. (3) din 
prezentul cod *) 
Pentru situaţiile în 
care structura de 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
sau b) din 

Arhitect-
şef la 
nivelul 
municipiilo
r, altele 
decât cele 
reşedinţă 
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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. 

prezentul 
cod 

de judeţ, şi 
al oraşelor 

Şef birou Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Arhitect-
şef la 
nivelul 
comunelor 

20
. 

Autoritatea 
Electorală 
Permanentă 

Director executiv Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Director 

Director executiv 
adjunct 

 
Director 
adjunct 

Şef serviciu Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Şef 
serviciu 

Şef birou 
 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Consilier 
parlament
ar 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Expert 
parlament
ar 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Consultant 
parlament
ar 

21
. 

Ministerul 
Public 

Şef serviciu Conduce
re 

Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii 
universitare de master 
absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei 
publice, managementului 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă 
echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(2) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Specialist-
şef serviciu 

Şef birou Specialist-
şef birou 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 

Conform 
prevederi

Specialist 
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clasa I, grad 
profesional 
superior, conform 
art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod 

diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

22
. 

Administraţi
a publică 
centrală şi 
locală 

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

Execuţie Clasa I, studii universitare 
de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă 

 
Expert 
dezvoltare 
durabilă, 
grad 
profesiona
l debutant 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. a) 
din 
prezentul 
cod 

Expert 
dezvoltare 
durabilă, 
grad 
profesiona
l asistent 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. b) 
din 
prezentul 
cod 

Expert 
dezvoltare 
durabilă, 
grad 
profesiona
l principal 

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

Conform 
prevederi
lor art. 
468 alin. 
(1) lit. c) 
din 
prezentul 
cod 

Expert 
dezvoltare 
durabilă, 
grad 
profesiona
l superior 

NOTĂ 1: 

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. 

NOTĂ 2: 
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Prezenta ordonanţă 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. 

NOTA 3: 

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

 

 

√ Decizia primului-ministrul 336/2022 privind constituirea Comitetului interministerial pentru 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, publicat in Monitorul Oficial 520/26.05.2022 

Art. 1 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constituie Comitetul interministerial pentru 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, denumit în continuare Comitetul, organism consultativ, fără 
personalitate juridică. 

(2)Conducerea Comitetului este asigurată de către un secretar de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, 
desemnat în condiţiile legii, şi de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, în calitate de co-
preşedinţi. 

(3)Secretariatul Comitetului este asigurat de către Agenţia Naţională pentru Romi şi cabinetul secretarului 
de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat. 

(4)Componenţa Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

(5)Ministerele sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de secretar de stat, iar instituţiile publice de 
către conducătorii sau înlocuitorii de drept ai acestora. 

Art. 2 

(1)Comitetul are ca obiectiv principal coordonarea mecanismului de implementare, monitorizare şi evaluare 
a Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022. 

(2)Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, în calitate de co-preşedinte al Comitetului, prezintă, în 
şedinţă de Guvern, un raport privind progresele înregistrate în implementarea strategiei. 

Art. 3 

(1)Comitetul se reuneşte în şedinţe de lucru semestriale, la solicitarea celor doi co-preşedinţi. 

(2)Între reuniuni, funcţionarea Comitetului este asigurată de secretariatul tehnic. 

(3)Activităţile Comitetului se desfăşoară prin intermediul grupurilor de lucru tematice, prevăzute în cuprinsul 
Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022, formate din instituţiile publice centrale direct implicate în 
diversele aspecte ale procesului de incluziune a romilor, pentru a se putea asigura o abordare integrată a 
problematicii specifice populaţiei rome. 
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(4)În prima sa întrunire, Comitetul adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi componenţa 
grupurilor de lucru tematice. 

ANEXĂ:  Componenţa Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 (SNIR 
2022-2007) 

I. Instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în monitorizarea şi evaluarea SNIR 2022-2027: 

1.Secretariatul General al Guvernului (SGG) 

2.Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) 

3.Ministerul Finanţelor (MF) 

4.Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Punctul naţional de contact pentru romi (MIPEPNCR) 

II. Instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în implementarea şi monitorizarea SNIR 2022-
2027: 

1.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) 

2.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 

3.Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) 

4.Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) 

5.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) 

6.Ministerul Sănătăţii (MS) 

7.Ministerul Educaţiei (MEdu) 

8.Ministerul Culturii (MC) 

9.Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTES) 

10.Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) 

11.Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) 

III. Alte instituţii cu atribuţii în implementarea SNIR 2022-2027: 

1.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

2.Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) 

3.Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) 

4.Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) 

5.Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) 

6.Avocatul Poporului (AP) 

7.Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) 

8.Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) 

9.Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) 

10.Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) 

11.Centrul Naţional de Cultură a Romilor "Romano-Kher" (CNCR-RK) 
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IV.Instituţii cu statut de invitat: 

1.Ministerul Afacerilor Externe 

2.Ministerul Justiţiei 

3.Ministerul Public 

 

 

√ Hotararea Guvernului nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, 
publicat in Monitorul Oficial 521/26.05.2022 

 

Art. I 

Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite 
consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 
2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 

"f) vânzări în regim de outlet - vânzările efectuate în structuri de vânzare în care se comercializează produse 
care poartă marca producătorului şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

1. produse care fac parte din colecţii din sezoanele precedente; 

2. produse care sunt surplusuri de producţie sau produse de la capătul liniei de producţie sau produse de 
calitatea a doua; 

3. produse care fac parte din linii experimentale de produse; 

4. produse returnate şi/sau surplusuri de stoc anulate; 

5. produse în stare de folosinţă şi resigilate, comercializate la preţ redus; 

6. produse cu mici defecte, indicate în mod expres în acest sens în oferta comerciantului, cu informarea în 
scris a consumatorului." 

2.După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: 

"Art. 41 

(1) Orice anunţ de reducere a preţului indică preţul anterior aplicat de vânzător în aceeaşi suprafaţă de 
vânzare pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preţ. Dovada practicării preţului 
anterior se va face prin documente prezentate de comerciant, în acest sens, la solicitarea personalului 
împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

(2) Preţul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător în aceeaşi suprafaţă de vânzare în 
perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preţ. 

(3) În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, preţul anterior reprezintă cel mai 
scăzut preţ practicat de vânzător în aceeaşi suprafaţă de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data 
aplicării reducerii de preţ. 

(4) În cazul produselor prezente la comercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, preţul anterior 
reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător în această perioadă înainte de data aplicării reducerii de 
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preţ. Vânzătorul indică într-un mod clar, lizibil şi uşor de identificat perioada în care preţul anterior a fost 
aplicat. 

(5) Dacă reducerea de preţ este majorată treptat, pe perioada aceleiaşi campanii de reducere, preţul anterior 
este considerat preţul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preţ. 

(6) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul structurilor care practică vânzări în regim de outlet. 

(7) În cazul în care structurile care practică vânzări în regim de outlet compară preţurile de vânzare cu preţul 
de magazin de fabrică al producătorului sau cu preţul de catalog sau cu un alt preţ de referinţă echivalent, 
acestea oferă în scris informaţii clare, lizibile şi uşor de identificat cu privire la preţul de referinţă utilizat 
pentru comparaţie. 

(8) În cazul în care produsul nu a fost expus spre vânzare în perioada ultimelor 30 de zile în structurile care 
practică vânzări în regim de outlet, preţul anterior îl reprezintă preţul de magazin de fabrică al producătorului 
sau preţul de catalog, dovedit cu documente din partea producătorului/vânzătorului, din care să rezulte care 
este preţul cel mai mic." 

3.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12 

(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5-7, art. 10 şi 11, referitoare la indicarea preţului 
de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 lei. 

(2) Nerespectarea prevederilor art. 41, referitoare la indicarea preţului anterior aplicat de vânzător ca 
urmare a unui anunţ de reducere a preţului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
5.000 lei la 30.000 lei. 

(3) La aplicarea sancţiunilor sunt avute în vedere următoarele criterii: 

a) natura, gravitatea, amploarea şi durata încălcării; 

b) orice acţiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori; 

c) orice încălcare anterioară săvârşită de comerciant, ce se regăseşte în mod obligatoriu în cadrul cazierului 
comercial; 

d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de comerciant datorită încălcării, dacă sunt 
disponibile datele relevante; 

e) sancţiunile aplicate comerciantului pentru aceeaşi încălcare în alte state membre, în cazurile 
transfrontaliere în care sunt disponibile informaţii cu privire la astfel de sancţiuni prin mecanismul instituit 
prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind 
cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie 
a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004; 

f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului. 

(4) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor notifică Comisiei Europene dispoziţiile 
sancţionatoare prevăzute la alin. (1) şi (2) şi îi comunică orice modificare ulterioară. 

(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu exclud aplicarea altor măsuri de remediere aflate la dispoziţia 
consumatorilor în temeiul altor dispoziţii legale în vigoare." 

4.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 14 
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Contravenţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare." 

Art. II 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 28 mai 2022, cu excepţia art. I pct. 3, care intră în vigoare la 10 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

* 

Prezenta hotărâre transpune art. 2 din Directiva 2019/2.161 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 
noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE şi 
2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 328 din 18 decembrie 2019. 

 

√ Ordonanță de urgență 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011 şi prorogarea unor termene, publicată in Monitorul Oficial 521/26.05.2022 

Art. I 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: 

"(41) Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obţin performanţe la olimpiadele 
naţionale este diferenţiat, după cum urmează: 

a) pentru premiul I - 1.000 de lei; 

b) pentru premiul al II-lea - 700 de lei; 

c) pentru premiul al III-lea - 500 de lei; 

d) pentru menţiuni - 300 de lei." 

2.La articolul 63, după alineatul (31) se introduc două noi alineate, alineatele (32) şi (33), cu următorul cuprins: 

"(32) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), absolvenţii clasei a VIII-a pot fi înscrişi în clasa a IX-a, fără 
susţinerea evaluării naţionale şi peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formaţiune/clasă, dacă au 
obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate 
de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de 
Ministerul Educaţiei. 

(33) Elevii cu performanţe deosebite la olimpiadele naţionale sau la competiţiile internaţionale, prevăzuţi la 
alin. (32), vor putea fi înscrişi la filiera/profilul/specializarea care corespunde specificului olimpiadei 
naţionale/competiţiei internaţionale. Lista privind corespondenţa specificului olimpiadei 
naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea se aprobă anual 
prin ordin al ministrului educaţiei." 

3.La articolul 82, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins: 

"(13) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), de bursa de performanţă pot să beneficieze şi elevii de la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar particular." 

4.La articolul 111 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: 

"j) finanţarea organizării olimpiadelor şcolare naţionale, în cuantum de 200 de lei/participant/zi." 
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5.La articolul 111, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: 

"(22) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda din bugetele proprii premii pentru elevii care au 
obţinut performanţe deosebite la olimpiade, concursuri şi competiţii, naţionale şi internaţionale." 

6.La articolul 139 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) cu frecvenţă, caracterizată prin activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare programate pe durata întregii 
zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe 
parcursul semestrului şi presupunând întâlnirea studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare în spaţiul 
universitar. Unele activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare din cadrul formei de învăţământ cu frecvenţă 
se pot desfăşura prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice 
prevăzute în standardele de calitate elaborate şi aprobate de ARACIS." 

7.La articolul 139, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins: 

"(2) Activităţile de evaluare continuă şi evaluare sumativă de tip examen, în cazul formelor de organizare cu 
frecvenţă, frecvenţă redusă şi la distanţă a programelor de studii universitare de licenţă şi masterat, se 
realizează în condiţiile întâlnirii nemijlocite în spaţiul universitar a studenţilor cu cadrele didactice şi de 
cercetare. 

(3) ARACIS elaborează standarde de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, 
învăţare, cercetare, instruire practică şi evaluare, diferenţiat pentru formele de organizare ale programelor 
de studii prevăzute la alin. (1) şi în raport cu domeniile de studii, precum şi cu ciclurile de studii prevăzute la 
art. 137 alin. (4). 

(4) Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituţiile de învăţământ superior au dreptul de a organiza 
programe de studii în condiţiile prevăzute la alin. (1), urmând ca ARACIS să verifice respectarea acestora în 
cadrul procedurilor de evaluare externă a calităţii desfăşurate în condiţiile art. 31 alin. (2) şi (3), respectiv art. 
33 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
87/2006, cu modificările şi completările ulterioare." 

8.La articolul 150, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de licenţă este de 3-4 ani, după 
caz, şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. 
Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniile artele spectacolului, ştiinţe 
inginereşti, ştiinţe juridice şi teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară." 

9.La articolul 201, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins: 

"(6) Ministerul Educaţiei, în calitate de proprietar, beneficiar şi operator al RMUR, controlează gestionarea 
sistemului, decide cu privire la modificările şi îmbunătăţirile care i se aduc, în urma consultării şi pe baza 
propunerilor înaintate de către instituţiile care utilizează sistemul informatic, şi răspunde solidar pentru 
confidenţialitatea datelor personale înregistrate în sistem alături de celelalte instituţii care au acces la 
acestea. 

(7) Datele colectate în RMUR vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale legislaţiei naţionale 
aplicabile domeniului protecţiei datelor. 

(8) RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituţiilor de învăţământ superior 
de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cât şi ale instituţiilor publice 
centrale. Interoperabilitatea se realizează în baza unor proceduri specifice pentru instituţiile din sistemul de 
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învăţământ superior, respectiv a unor protocoale încheiate între Ministerul Educaţiei şi alte ministere sau 
autorităţi de care aparţin instituţiile care gestionează celelalte baze de date de la nivel naţional." 

10.La anexă, după punctul 60 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins: 

"61. Cursuri online sincrone: cursuri la care studenţii şi cadrele didactice participă în acelaşi timp, dar în locaţii 
separate, în general altele decât campusul universitar." 

Art. II 

(1)Prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru anii şcolari 2022-2023 şi 2023-2024, cetăţenii ucraineni cu statut de elev în sistemul 
naţional de învăţământ românesc au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susţinerea evaluării naţionale, 
pe locuri speciale şi peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formaţiune/clasă, în conformitate cu 
prevederile unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

(2)Procedura de înscriere prevăzută la alin. (1), respectiv procedura de înscriere prevăzută la art. 63 alin. (32) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, 
în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. III 

Standardele de calitate prevăzute la art. I pct. 7 se elaborează de către Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

Art. IV 

Termenele opozabile furnizorilor de educaţie din domeniul învăţământului preuniversitar, pentru a se 
supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute la art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau menţinerii acreditării prevăzute la art. 33 alin. (3) din 
acelaşi act normativ, se prorogă de drept până la sfârşitul anului şcolar 2022-2023. 

 

√ Hotararea Guvernului nr. 713/2022 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de 
Ziua Eroilor - 2 iunie 2022, publicată in Monitorul Oficial 521/26.05.2022 

→ Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 2 iunie 2022, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ANEXĂ: PROGRAMUL manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 2 iunie 2022 
 
I.Măsuri administrativ-organizatorice 
1.Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremoniale militare şi religioase la monumentele desemnate, 
serviciul religios în unităţile şi instituţiile militare de învăţământ unde sunt lăcaşuri de cult şi alte activităţi 
cultural-educative, după caz. 
2.Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremoniale militare şi religioase, serviciul religios în unităţile şi 
instituţiile militare de învăţământ unde sunt lăcaşuri de cult şi asigură ordinea publică la locul de desfăşurare 
a activităţilor comemorative. 

3.Ministerul Afacerilor Externe organizează - prin intermediul reprezentanţelor diplomatice româneşti sau al 
oficiilor consulare - activităţi specifice pentru comemorarea eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul 
altor state: depuneri de coroane şi, în unele locaţii, ceremonii religioase, în limita bugetului aprobat. 
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4.Ministerul Educaţiei organizează şi desfăşoară programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituţiile de 
învăţământ din subordine sau aflate în coordonare, de tipul lecţii deschise, având ca tematică cultul eroilor 
sau alte activităţi cultural-educative, după caz. 
5.Autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări comemorative, în funcţie de specificul 
local, la mausolee ale eroilor, precum şi la cimitire, parcele de onoare şi monumente de război. 

6. În data de 2 iunie 2022 - Ziua Eroilor, la ora 12.00, în toate lăcaşurile de cult se trag clopotele, iar în 
instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se păstrează un moment de reculegere. 
Festivităţile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii la sărbătoarea Înălţării Domnului. 
7.Instituţiile de apărare şi ordine publică asigură gărzi de onoare şi muzici militare/trompeţi pentru 
ceremoniile oficiale organizate în Capitală, în municipiile reşedinţă de judeţ şi la alte cimitire de război 
reprezentative din ţară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11.30 şi se ridică la ora 13.30. 
8.Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor la nivelul judeţelor vor fi comunicate prefecţilor pentru 
a fi incluse pe agenda de lucru a acestora. 
II.Manifestări comemorative 
A)În Capitală 
1.Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii la: Mormântul Ostaşului Necunoscut, Monumentul 
eroilor militari căzuţi în misiune în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, 
Cimitirul Israelit "Filantropia", Monumentul Eroilor Patriei şi Cimitirul Eroilor Revoluţiei. 
2.Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe D.N.1, Monumentul Ultimului 
Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu şi Monumentul Pompierilor din curtea 
bisericii Sfântul Gheorghe - Plevna. 
B)În ţară 
1.Autorităţile administraţiei publice locale organizează în ziua de 2 iunie 2022, cu sprijinul şi participarea 
garnizoanelor militare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi altor organizaţii neguvernamentale, 
ceremonii de depuneri de coroane şi jerbe de flori, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la 
cimitirele şi parcelele de onoare. 
2.Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localităţile din ţară în care 
sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români. 
C)Pe plan extern 
Reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate organizează acţiuni de cinstire 
a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state. 

NOTĂ: 

Activităţile pentru comemorarea eroilor români în străinătate, prilejuite de Ziua Eroilor, se vor organiza şi 
desfăşura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
stabilite de autorităţile naţionale din statele respective, aplicabile la data desfăşurării manifestărilor. 

 


