
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

pentru completarea Anexei nr. 5 ¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 624 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora "pentru 

funcţiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentului cod în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice prin orice altă modalitate decât prin lege, se menţine 

echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 

2 ani" şi prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol, conform cărora autorităţile şi instituţiile publice 

în cadrul cărora sunt stabilite funcţii publice specifice prin orice altă modalitate decât prin lege 

au obligaţia de a stabili funcţiile publice specifice şi "a le echivala cu funcţiile publice generale", 

în condiţiile art. 384 din Codul administrativ, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a 

Codului, 

Ținând cont de faptul că potrivit Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, modificată și completată, funcţia de inspector de integritate 

este o funcţie care face parte din categoria funcţiilor publice specifice cu statut special, și luând 

în calcul și prevederile referitoare la funcțiile publice de conducere specifice din cadrul Agenției 

Naționale de Integritate potrivit Capitolului II, punctul II, subpunctul 4. Salarii de bază pentru 

funcții publice specifice din cadrul Agenției Naționale de Integritate, din Anexa nr. VIII la Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare,  

Luând în considerare obligativitatea îndeplinirii tuturor exigențelor legale privind necesitatea 

echivalării, prin act normativ reglementat la nivel de lege, a funcţiei publice specifice de 

inspector de integritate cu o funcţie publică generală, precum şi termenul stabilit prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru realizarea acestei echivalări, având în vedere rolul şi importanţa funcţiei 

publice specifice de inspector de integritate în prevenirea şi combaterea corupției, 

Având în vedere Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind 

protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 305 din 26 noiembrie 2019, cu privire la desemnarea 

Agenției Naționale de Integritate, în calitate de canal extern, în considerarea specificului acestei 

instituții, și anume autoritate autonomă, independentă, care asigură exercitarea demnităților și 

funcțiilor publice în condiții de integritate și imparțialitate și ținând cont de obligațiile aferente 

îndeplinirii competenței de canal extern, inclusiv prin înființarea unei structuri dedicate,  

Luând în calcul că Agenția funcţionează efectiv cu un număr redus de inspectori de integritate, 

respectiv 38 de inspectori la data prezentei, din 96 de posturi aferente Inspecției de Integritate, 

în condiţiile în care aceştia trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii legale pe o multitudine 

http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291972320&d=2022-10-07#p-291972320
http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2022-10-07
http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291972321&d=2022-10-07#p-291972321
http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291970714&d=2022-10-07#p-291970714
http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2022-10-07
http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?d=2022-10-07


de paliere: evaluarea declaraţiilor de avere şi de interese; evaluarea diferenţelor semnificative, 

a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese, întocmirea rapoartelor de evaluare, 

sancţionarea încălcării regimului declarării averii şi a intereselor, promovarea acţiunilor prin care 

să fie constatată încălcarea dispoziţiilor respective, monitorizarea Sistemul prevenţie și, nu în 

ultimul rând, atribuții privind avertizorii în interes public, 

Ținând cont de faptul că în lipsa echivalării este afectată organizarea concursurilor necesare 

pentru ocuparea funcțiilor de inspectori de integritate și operaționalizarea structurii cu atribuții 

de soluționare a avertizării în interes public, precum și realizarea în mod corespunzător a rolului 

și atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate și asigurarea capacității de funcționare a acesteia, 

Având în vedere că în lipsa echivalării este afectat și dreptul la carieră al funcționarilor publici 

din cadrul Agenției Naționale de Integritate și implicit aceștia ar putea fi discriminați în raport cu 

alte categorii de funcționari publici cu funcții specifice sau statute speciale, 

Întrucât situaţia de urgenţă care nu poate fi amânată este direct asociată cu imposibilitatea de 

ocupare a funcţiilor publice specifice de inspector de integritate, aspect care afectează 

managementul autorității publice menționate și continuitatea activității administrației publice la 

nivelul acesteia, iar neadoptarea în regim de urgenţă a normelor care gestionează echivalarea 

acestor funcții publice specifice cu funcțiile publice generale atrage consecinţe negative atât din 

perspectiva dreptului la carieră al acestei categorii de funcţionari publici, dar și din perspectiva 

îndeplinirii obligațiilor asumate României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru asigurarea funcționării 

structurii specializate cu atribuții de gestionare a raportărilor privind încălcări ale legii, potrivit 

Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor 

care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, 

Întrucât nevoia de reglementare, cu celeritate și în regim de urgență, a echivalării funcției de 

inspector de integritate, funcție publică cu statut special, cu funcţia publică generală este 

generată de necesitatea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de inspectori de 

integritate pentru funcționarea eficientă a Agenției Nationale de Integritate, 

În considerarea faptului că reglementarea vizează interesul general public, cu repercusiuni 

directe asupra cetăţenilor şi că elementele prezentate constituie situaţii de urgenţă şi 

extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente, 

 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 

 

 

Articol unic . Anexa nr. 51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 

2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

Se introduce un nou număr după nr. crt. 22, respectiv numărul 23, cu următorul 

cuprins: 

 

 
 

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 

specialitate 

necesară 

exercitării 

funcţiei 

publice 

Funcţia publică 

specifică ce se 

echivalează 



23.  

 

 

Agenția 

Națională 

de 

Integritate 

Cu funcţiile publice 
generale de 

conducere, conform 
art. 390 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

 
 
 
 
 

 Conducere 

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 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 

prevederilor 

art. 468 alin. 

(2) lit. b) din 

prezentul 

cod 

 

Funcţia publică 

specifică de 

conducere de  

director general  

Cu funcţiile publice 

generale de 

conducere, conform 

art. 390 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

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 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 

prevederilor 

art. 468 alin. 

(2) lit. b) din 

prezentul 

cod 

Funcţia publică 

specifică de 

conducere de  

director general 

adjunct  

Cu funcţiile publice 

generale de 

conducere, conform 

art. 390 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

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 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 

prevederilor 

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 

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 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 

prevederilor 

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 

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 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 

prevederilor 

art. 468 alin. 

(2) lit. a) din 

prezentul 

cod 

Funcţia publică 

specifică de 

conducere de şef 

serviciu 

Cu funcţiile publice 

generale de 

conducere, conform 

Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, necesare pentru 

Conform 

prevederilor 

art. 468 alin. 

Funcţia publică 

specifică de 



art. 390 alin. (1) lit. h) 

din prezentul cod 

exercitarea funcţiilor publice generale 

de conducere, precum 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 

(2) lit. a) din 

prezentul 

cod 

conducere de şef 

birou 

Cu funcţiile publice de 

execuţie de clasa I, 

grad profesional 

debutant, conform 

art. 392 alin. (1) din 

prezentul cod 

 

 

 

 

Execuție 

Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 Inspector de 

integritate, clasa I, 

grad profesional 

debutant 

Cu funcţiile publice de 

execuţie de clasa I, 

grad profesional 

asistent, conform art. 

392 alin. (1) din 

prezentul cod 

Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

Conform 

prevederilor 

art. 468 alin. 

(1) lit. a) din 

prezentul 

cod 

Inspector de 

integritate, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

Cu funcţiile publice de 

execuţie de clasa I, 

grad profesional 

principal, conform art. 

392 alin. (1) din 

prezentul cod 

Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

Conform 

prevederilor 

art. 468 alin. 

(1) lit. b) din 

prezentul 

cod 

Inspector de 

integritate, clasa I, 

grad profesional 

principal 

Cu funcţiile publice de 

execuţie de clasa I, 

grad profesional 

superior, conform art. 

392 alin. (1) din 

prezentul cod 

Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

Conform 

prevederilor 

art. 468 alin. 

(1) lit. c) din 

prezentul 

cod 

Inspector de 

integritate, clasa I, 

grad profesional 

superior 

 

 

 

 

 

PRIM MINISTRU  

Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 


