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Anexa 1 

Către:       Doamna/Domnul 

PREAVIZ 

Începând cu data de … vi se acordă un preaviz de 30 de zile calendaristice, în 

conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

În perioada preavizului se poate acorda reducerea programului de lucru cu 4 ore zilnic în 

vederea căutării unui loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze drepturile salariale 

cuvenite, conform prevederilor art. 99 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Motivele de fapt ale eliberării din funcția publică sunt următoarele: 

a) reorganizarea ASPAAS, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

817/15.11.2017 privind structura şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru 

Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) desființarea ................. …….. și a postului de ...................., pe care îl ocupați, urmare 

reorganizării menționate la lit. a), potrivit structurii organizatorice și a statului de funcții 

din cadrul ASPAAS, aprobate prin Ordinul președintelui nr. …../……... 

În perioada de preaviz, ASPAAS, vă pune la dispoziție, după caz: 

a) lista posturilor vacante corespunzătoare din cadrul instituției, conform prevederilor art. 

99 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu 

modificările și completările ulterioare; 
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b) lista funcțiilor publice vacante transmisă de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici, în cazul în care nu există funcții publice vacante corespunzătoare în cadrul 

instituției, conform prevederilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

În urma identificării unei funcții publice vacante corespunzătoare în cadrul ASPAAS și a 

opțiunii manifestată în scris, veți fi numit/ numită în noua funcție. 

În situația în care în care în cadrul ASPAAS nu s-a identificat o funcție publică vacantă 

corespunzătoare veți fi transferat/ă în interesul serviciului sau la cerere, conform 

prevederilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În situația în care nu veți opta pentru ocuparea unei funcții publice vacante 

corespunzătoare puse la dispoziție, la împlinirea termenului de preaviz se va emite actul 

administrativ de încetare a raportului de serviciu prin eliberare din funcția publică pe care 

o dețineți în cadrul ASPAAS și veți intra în corpul de rezervă al funcționarilor publici, 

conform prevederilor art. 105 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
Președinte 

Prof. Univ. Dr. Cristiana Doina Tudor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


