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Nr:336839/24.06.2010 
  
                                                                                                                         
 
Domnului  Mugur Ciuvica,  
Preşedinte 

   Grupul de Investigaţii Politice  
 
                      
 
Referitor la adresa dumneavoastră nr.336839/2010, vă transmitem, ataşat, 
situaţia privind numărul de posturi ocupate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice, în perioada 2005 - 2009, în structura solicitată de dumneavoastră. 
  
Supunem atenţiei faptul că la nivelul instituţiei noastre sunt disponibile date 
începând cu anul 2005, întrucât ordonatorii principali de credite ai bugetului 
general consolidat raportează numărul de posturi şi cheltuielile de personal ca 
urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2005 
pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de 
personal în sectorul bugetar. Precizăm totodată că, în cadrul acestei raportări nu 
se evidenţiază distinct posturile aferente personalului militar şi altor categorii 
similare, motiv pentru care nu dispunem de informaţii în acest sens. 
 
Menţionăm că operatorii economici la care statul este acţionar majoritar sau unic 
nu raportează instituţiei noastre numărul de posturi ocupate, întrucât aceştia nu 
sunt instituţii publice, în sensul Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
In ceea ce priveşte gradul de colectare, precizăm că la nivelul Ministerului 
Finanţelor Publice nu sunt disponibile astfel de informaţii. 
 
 
Cu stimă, 
 
 
 
Bogdan GRUNEVICI 
Şef Birou 
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                   ANEXA  

 
SITUAŢIE 

privind num ărul de posturi ocupate în sectorul bugetar, în peri oada 2005 - 
2009   

Data Total posturi 
ocupate autorităţi 
şi instituţii publice 

Posturi ocupate în 
administraţia publică 
centrală, inclusiv 
instituţiile 
din sectorul de apărare, 
ordine publică şi 
siguranţă naţională 

Posturi ocupate 
în administraţia 
publică locală 

Posturi 
ocupate în 
educaţie 

Posturi 
ocupate în 
sănătate 

31.dec.05 1.238.129 355.824 276.959 417.868 187.478 
31.dec.06 1.274.965 392.238 321.882 397.918 162.927 
30.apr.07 1.329.603 401.764 331.767 399.367 196.705 
31.dec.07 1.352.303 415.511 337.529 398.043 201.220 
31.dec.08 1.398.302 415.786 370.810 402.433 209.273 
31.dec.09 1.379.892 414.906 375.495 394.981 194.510 

 
 
La data prezentei nr total de posturi in sectorul bugetar este de 1.360.000 
 
 


