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                  CONFOM CU ORIGINALUL 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/20/23.02.2022 
 

PLx nr.42/2022 
 

AVIZ 
asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PLx 

nr.42/2022). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, 

conform avizului nr.984/13.12.2021. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.02.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului instituțional de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare și reziliență, pentru implementarea Planului Național de redresare și reziliență, 

precum și a mecanismului privind gestionarea financiară a acestor fonduri. Proiectul 

vizează instituirea cu celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea 

fondurilor europene din cadrul mecanismului în corelare directă cu obținerea de rezultate 
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și implementarea reformelor și a investițiilor publice cu scopul de a avea un impact de 

durată asupra productivității și a rezilienței economice, sociale și instituționale. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 

lege în ședința din 23 februarie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi 

avizarea favorabilă a acestuia, cu amendamante admise redactare în anexă.                        
 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 

Ioan-Sabin Sărmaș 
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Anexă 
 

Amendamente admise la 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență 
PLx nr.42/2022 

 

Nr. 
Crt. 

Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 124/2021 Amendament Motivare 

1. Art. 2 - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii 
și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: […] 
 
p) coordonatori de reforme și/sau investiții - 
ministerele/instituțiile/ agențiile responsabile de 
implementarea reformelor și/sau investițiilor, inclusiv a 
investițiilor specifice locale, componentelor aferente 
reformelor și/sau investițiilor, inclusiv a investițiilor 
specifice locale, respectiv Secretariatul General al 
Guvernului, în calitate de responsabil de implementare de 
reforme și/sau investițiilor sau de componente aferente 
reformelor și/sau investițiilor, Autoritatea Națională 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
prevăzute în anexă; 

Art. 2 - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, 
termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: […] 
 
p) coordonatori de reforme și/sau investiții - 
ministerele/instituțiile/ agențiile responsabile de 
implementarea reformelor și/sau investițiilor, inclusiv a 
investițiilor specifice locale, componentelor aferente 
reformelor și/sau investițiilor, inclusiv a investițiilor 
specifice locale, respectiv Secretariatul General al 
Guvernului, în calitate de responsabil de implementare 
de reforme și/sau investițiilor sau de componente 
aferente reformelor și/sau investițiilor, prevăzute în 
anexă; 

Ordonanţa de urgenţã a Guvernului 
nr. 124/2021 are drept obiectiv 
reglementarea cadrului instituțional 
și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență. În acest sens, 
OUG nr. 124/2021 stabilește 
instituțiile și organismele cu 
responsabilități în coordonarea, 
gestionarea și controlul fondurilor 
acordate în cadrul acestui 
Mecanism, una dintre aceste 
instituții fiind Autoritatea Națională 
pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații 
(ANCOM).  
 
De asemenea, acest act normativ 
prevede în mod expres atribuțiile 
acestor instituții cu privire la 
implementarea reformelor și 
investițiilor care implică derularea 
fondurilor europene, stabilind 
totodată mecanisme si detalii 
procedurale cu privire la 
managementul financiar al acestor 
fonduri. 
 

2. Art. 3 - Instituțiile și organismele cu atribuții în 
coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate 
în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență sunt: […] 
 
e) instituțiile responsabile de implementarea reformelor 
și/sau investițiilor stabilite în cadrul PNRR, denumite în 
cele ce urmează coordonatori de reforme și/sau investiții, 
cu care MIPE încheie acorduri de finanțare, 
ministerele/instituțiile/agențiile responsabile de 
implementarea reformelor și/sau investițiilor, inclusiv 
investițiile specifice locale, componentelor aferente 
reformelor și/sau investițiilor, respectiv Secretariatul 
General al Guvernului, în calitate de responsabil de 
implementare de reforme și/sau investiții sau de 
componente aferente reformelor și/sau investițiilor, 

Art. 3 - Instituțiile și organismele cu atribuții în 
coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor 
acordate în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență sunt: […] 
 
e) instituțiile responsabile de implementarea reformelor 
și/sau investițiilor stabilite în cadrul PNRR, denumite 
în cele ce urmează coordonatori de reforme și/sau 
investiții, cu care MIPE încheie acorduri de finanțare, 
ministerele/instituțiile/agențiile responsabile de 
implementarea reformelor și/sau investițiilor, inclusiv 
investițiile specifice locale, componentelor aferente 
reformelor și/sau investițiilor, respectiv Secretariatul 
General al Guvernului, în calitate de responsabil de 
implementare de reforme și/sau investiții sau de 
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inclusiv investiții specifice locale, Autoritatea Națională 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
precum și ministerele care au în subordine/coordonare/sub 
autoritate entități responsabile de implementarea 
componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor; 

componente aferente reformelor și/sau investițiilor, 
inclusiv investiții specifice locale, precum și 
ministerele care au în subordine/coordonare/sub 
autoritate entități responsabile de implementarea 
componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor; 

Dintre reformele Planului Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR) 
– Componenta nr. 7 – Transformare 
digitală, măsura cu numărul 
secvențial 178 din PNRR (investiția 
nr. 11) constând în implementarea 
unei scheme de ajutor de stat pentru 
acoperirea cu servicii de acces la 
internet de mare viteză, la punct fix 
a aproximativ 945 de localități, ar 
putea presupune derularea unor 
fonduri europene. 
 
Asemenea activități se circumscriu 
atribuțiilor legale ale Ministerului 
Cercetării, Digitalizării și Inovării 
(MCID) sau ale altor autorități, 
ANCOM neputând realiza 
implementarea acestei investiții.  
În acest context, amintim dispozițiile 
art. 5 alin. (2) lit. h) din Hotărârea de 
Guvern nr. 371/2021 privind 
organizarea și funcționarea 
Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, potrivit cărora: „Art. 5 - 
(2) Pentru realizarea obiectivelor din 
domeniile sale de activitate, 
Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării îndeplinește 
următoarele funcții specifice: […] 
 h) de implementare de 
programe și proiecte finanțate din 
fonduri europene naționale, 
precum și din alte surse legal 
constituite, de stabilire a cadrului 
instituțional de coordonare și 
gestionare a fondurilor europene 
structurale și de investiții, inclusiv 
cu privire la alte programe cu 
finanțare europeană, în domeniul 
său de competență;”. 
 

3.  Art. 6 alin. (1) - Ministerele/Instituțiile/Agențiile 
responsabile de implementarea reformelor și/sau 
investițiilor, a componentelor aferente reformelor și/sau 
investițiilor, respectiv Secretariatul General al Guvernului, 
în calitate de responsabil de implementare de reforme 
și/sau investiții sau de componente aferente reformelor 
și/sau investițiilor, Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, au 
următoarele atribuții principale cu privire la 
implementarea reformelor și investițiilor: 

Art. 6 alin. (1) - Ministerele/Instituțiile/Agențiile 
responsabile de implementarea reformelor și/sau 
investițiilor, a componentelor aferente reformelor și/sau 
investițiilor, respectiv Secretariatul General al 
Guvernului, în calitate de responsabil de implementare 
de reforme și/sau investiții sau de componente aferente 
reformelor și/sau investițiilor, au următoarele atribuții 
principale cu privire la implementarea reformelor și 
investițiilor: 

4.  Art. 6 alin. (5) -  La nivelul 
ministerelor/instituțiilor/agențiilor responsabile de 
implementarea reformelor și/sau investițiilor și/sau 
investițiilor specifice locale, a componentelor aferente 
reformelor și/sau investițiilor și/sau investițiilor specifice 
locale, al responsabililor de implementare a investițiilor 
specifice locale, respectiv la nivelul Secretariatului 
General al Guvernului în calitate de responsabil de 
implementare de reforme și/sau investiții sau de 
componente aferente reformelor și/sau investițiilor, al 
Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, precum și al entităților 
responsabile de implementarea componentelor aferente 
reformelor și/sau investițiilor aflate în 
subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerelor se 
organizează, după caz, structuri de specialitate, prin 
suplimentarea numărului total de posturi aprobate pentru 
instituțiile responsabile. 

Art. 6 alin. (5) -  La nivelul 
ministerelor/instituțiilor/agențiilor responsabile de 
implementarea reformelor și/sau investițiilor și/sau 
investițiilor specifice locale, a componentelor aferente 
reformelor și/sau investițiilor și/sau investițiilor 
specifice locale, al responsabililor de implementare a 
investițiilor specifice locale, respectiv la nivelul 
Secretariatului General al Guvernului în calitate de 
responsabil de implementare de reforme și/sau investiții 
sau de componente aferente reformelor și/sau 
investițiilor, precum și al entităților responsabile de 
implementarea componentelor aferente reformelor 
și/sau investițiilor aflate în subordinea/coordonarea/sub 
autoritatea ministerelor se organizează, după caz, 
structuri de specialitate, prin suplimentarea numărului 
total de posturi aprobate pentru instituțiile responsabile. 

5. Art. 13 alin. (3) - În cazul Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, în calitate 
de coordonator de reforme și/sau investiții, sumele 
prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, și 
se cuprind în bugetul propriu al Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații la 
nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul 
de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli. 

Se abrogă. 



 5 

6. Art. 16 alin. (2) - Sumele primite potrivit art. 13 alin. 
(3) și neutilizate până la sfârșitul anului se restituie de 
către Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații la bugetul de stat, respectiv 
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în contul 
din care au fost încasate. 

Se abrogă. Totodată, conform art. 6 alin. (1) și 
(4) din Hotărârea Guvernului nr. 
936/2020 pentru aprobarea cadrului 
general necesar în vederea implicării 
autorităților și instituțiilor din 
România în procesul de programare 
și negociere a fondurilor externe 
nerambursabile aferente perioadei de 
programare 2021-2027 și a cadrului 
instituțional de coordonare, 
gestionare și control al acestor 
fonduri, pentru Programul 
operațional Creștere inteligentă, 
digitalizare și instrumente financiare, 
Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene este desemnat 
ca titular de program și autoritate 
de management, acesta putând 
delega funcții ale autorității de 
management sau implementarea 
unor componente ale programului 
operațional către Organismul 
intermediar digitalizare din cadrul 
Autorității pentru Digitalizarea 
României. 
 
Astfel, considerăm că atât cadrul 
legal în vigoare în prezent, cât și 
structurile organizatorice deja 
existente în cadrul autorităților 
menționate anterior pot asigura, ca și 
până în prezent, derularea unor 
activități de natura implementării 
schemelor de ajutor de stat, nefiind 
necesară și nici oportună dublarea 
acestor mecanisme legale și 
instituționale la nivelul ANCOM. 
Apreciem că gestionarea fondurilor 
europene trebuie să beneficieze de 
un cadru legal și organizatoric 
coerent și unitar la nivel 
guvernamental, MCID, în calitate de 

7.  Art. 19 alin. (3) - În primele 15 zile lucrătoare de la finele 
fiecărui trimestru, MF primește solicitările de fonduri, de 
la coordonatorii de reforme și/sau investiții, pentru toți 
beneficiarii indiferent de modalitatea de finanțare și 
subordonare a acestora, în vederea distribuirii sumelor 
efectiv utilizate în trimestrul anterior aferente asistenței 
financiare nerambursabile, din contul distinct de venituri al 
bugetului de stat prevăzut la alin. (2), codificat cu codul de 
identificare fiscală al MF astfel: 
 
a) în cazul beneficiarilor, alții decât cei finanțați integral 
din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale prevăzuți la art. 9 alin. (1), într-un cont 
distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul 
de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau 
investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații;

Art. 19  alin. (3) - În primele 15 zile lucrătoare de la 
finele fiecărui trimestru, MF primește solicitările de 
fonduri, de la coordonatorii de reforme și/sau investiții, 
pentru toți beneficiarii indiferent de modalitatea de 
finanțare și subordonare a acestora, în vederea 
distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul 
anterior aferente asistenței financiare nerambursabile, 
din contul distinct de venituri al bugetului de stat 
prevăzut la alin. (2), codificat cu codul de identificare 
fiscală al MF astfel: 
 
a) în cazul beneficiarilor, alții decât cei finanțați 
integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau 
bugetele fondurilor speciale prevăzuți la art. 9 alin. (1), 
într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat 
codificat cu codul de identificare fiscală al 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții; 

8.  Art. 19 alin. (5) - Prin excepție de la prevederile alin. (3), 
pentru ultimul trimestru al anului bugetar, solicitările de 
fonduri se trimit la MF în primele cinci zile lucrătoare ale 
anului următor și se distribuie în contul distinct de venituri 
al bugetului de stat prevăzut la alin. 3 lit. a) sau în contul 
distinct de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat 
sau bugetelor fondurilor speciale prevăzut la alin. (3) lit. 
b), după caz, codificate cu codul de identificare fiscală al 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului 
Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, până în data de 12 a primei luni a anului 
următor, cu data de 31 decembrie a anului de referință. 

Art. 19 alin. (5) - Prin excepție de la prevederile alin. 
(3), pentru ultimul trimestru al anului bugetar, 
solicitările de fonduri se trimit la MF în primele cinci 
zile lucrătoare ale anului următor și se distribuie în 
contul distinct de venituri al bugetului de stat prevăzut 
la alin. 3 lit. a) sau în contul distinct de venituri al 
bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor 
fondurilor speciale prevăzut la alin. (3) lit. b), după caz, 
codificate cu codul de identificare fiscală al 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții, până în 
data de 12 a primei luni a anului următor, cu data de 31 
decembrie a anului de referință. 

9.  Art. 23 alin. (4) - Prin excepție de la prevederile alin. (3), 
creditele de angajament și creditele bugetare necesare 
implementării reformelor și/sau investițiilor de către 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații în calitate de coordonator de reforme și/sau 

Se abrogă. 
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investiții se reflectă în anexă la bugetul acesteia. 
 
Art. 23 alin. (6) - Ordonatorii de credite cu rol de 
coordonatori de reforme și/sau investiții efectuează la nivel 
de reformă/investiție angajarea cheltuielilor în baza 
creditelor de angajament prevăzute la alin. (3) și (4) și 
operațiunile din faza de lichidare constând în verificarea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari pentru beneficiarii 
prevăzuți la art. 9 alin. (1). 

 
 
Art. 23 alin. (6) - Ordonatorii de credite cu rol de 
coordonatori de reforme și/sau investiții efectuează la 
nivel de reformă/investiție angajarea cheltuielilor în 
baza creditelor de angajament prevăzute la alin. (3)  și 
operațiunile din faza de lichidare constând în 
verificarea cheltuielilor efectuate de beneficiari pentru 
beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1). 

autoritate care stabilește la nivel 
național politica și strategia pentru 
domeniul comunicațiilor electronice, 
dar și ADR, având totodată 
experiență în gestionarea unor 
proiecte de investiții similare. 
 
Totodată, apreciem că trebuie 
acordată o atenție sporită atribuțiilor 
ANCOM în calitatea acesteia de 
autoritate de reglementare și 
administrare în domeniul 
comunicațiilor electronice, funcția 
de reglementare neputând fi 
prejudiciată în contextul 
implementării PNRR prin alocarea 
unor acțiuni care sunt în 
responsabilitatea altor instituții. 
 
Concluzionând asupra celor 
expuse mai sus, propunem 
revizuirea anumitor prevederi din 
cuprinsul OUG nr. 124/2021 în 
sensul eliminării ANCOM dintre 
instituțiile cu atribuții în 
coordonarea, gestionarea și 
controlul fondurilor acordate în 
cadrul Mecanismului de redresare 
și reziliență și revizuirea în mod 
corespunzător a celorlalte 
prevederi corelative. 

10. Art. 37 alin. (4) - Pe baza cererilor de transfer prevăzute 
la alin. (2) coordonatorii de reforme și/sau de investiții 
virează dintr-o subdiviziune distinctă de cheltuieli 
bugetare sumele cuvenite către beneficiari, la o 
subdiviziune distinctă de venituri bugetare în bugetele 
acestora. Sumele astfel virate se cuprind în solicitările de 
fonduri întocmite de coordonatorii de reforme și/sau 
investiții care se transmit MF potrivit art. 19 alin. (3) sau 
în raportările periodice care se transmit potrivit art. 20 alin. 
(4) lit. a), după caz. Prevederile art. 19 alin. (3) și (5) cu 
privire la distribuirea sumelor în conturile de venituri 
bugetare codificate cu codul de identificare fiscală al 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului 
Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații și, respectiv, prevederile art. 20 alin. (4) lit. 
a) cu privire la utilizarea sumelor din prefinanțarea din 
împrumut se aplică în mod corespunzător. 

Art. 37 alin. (4) - Pe baza cererilor de transfer 
prevăzute la alin. (2) coordonatorii de reforme și/sau de 
investiții virează dintr-o subdiviziune distinctă de 
cheltuieli bugetare sumele cuvenite către beneficiari, la 
o subdiviziune distinctă de venituri bugetare în 
bugetele acestora. Sumele astfel virate se cuprind în 
solicitările de fonduri întocmite de coordonatorii de 
reforme și/sau investiții care se transmit MF 
potrivit art. 19 alin. (3) sau în raportările periodice care 
se transmit potrivit art. 20 alin. (4) lit. a), după caz. 
Prevederile art. 19 alin. (3) și (5) cu privire la 
distribuirea sumelor în conturile de venituri bugetare 
codificate cu codul de identificare fiscală al 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții și, respectiv, 
prevederile art. 20 alin. (4) lit. a) cu privire la utilizarea 
sumelor din prefinanțarea din împrumut se aplică în 
mod corespunzător. 

11. ANEXĂ 
Lista coordonatorilor de reforme și/sau investiții 
 
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Ministerul Energiei 
Ministerul Culturii 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
Ministerul Sănătății 

ANEXĂ 
Lista coordonatorilor de reforme și/sau investiții 
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Ministerul Energiei 
Ministerul Culturii 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
Ministerul Sănătății
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Ministerul Justiției 
Ministerul Afacerilor Interne 
Ministerul Economiei 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 
Ministerul Educației 
Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații 
Secretariatul General al Guvernului 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
Agenția Națională de Integritate 

Ministerul Justiției 
Ministerul Afacerilor Interne 
Ministerul Economiei 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 
Ministerul Educației 
 
 
Secretariatul General al Guvernului 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
Agenția Națională de Integritate 


