
PROIECT 

G U V E R N U L R O M Â N I E I  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,                              

cu modificările și completările ulterioare 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. VII alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.I. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare,                    

se modifică şi se completează după cum urmează:  

 

1. După articolul 18 se introduce un nou articol, (181), cu următorul cuprins: 

 

“(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate delega autorităţilor și instituţiilor publice, 

competenţa de a organiza concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice generale şi specifice, în 

condiţiile legii. 

(2) Condiţiile de delegare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici.” 

 

2. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins: 

 

“(4) Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituția României, Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea 

nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.”  

 

3. După alineatul (3) al articolului 31 se introduce un nou alineat, (31), cu următorul 

cuprins: 

 

act:86986%20-1
act:124772%20-1
act:124772%20-1
act:114476%20-1


“(31) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție, cel puţin 

2 dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

trebuie să dețină același grad profesional cu gradul profesional al funcției publice pentru care 

se organizează concursul.”  

 

4. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins: 

 

“ (4) În cazul în care se solicită competenţe specifice în domeniul tehnologiei informaţiei, limbi 

străine, limbi ale minorităţilor naţionale ori alte competenţe specifice, acestea se dovedesc de 

către candidați prin documente emise în condițiile legii, potrivit standardului sau nivelului  

solicitat în anunțul de concurs.” 

5. După alineatul (1) al articolului 39 se introduce un nou alineat, (11),  cu următorul 

cuprins: 

 

“(11) Anunțul prevăzut la alin. (1) va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: 

a) autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului; 

b) funcția publică pentru care se organizează concursul, categoria acesteia, clasificarea 

acesteia după cum urmează: de stat, teritorială sau locală, identificarea acesteia prin 

denumire, clasă, grad profesional, iar în cazul funcțiilor publice de conducere prin 

denumire; 

c) compartimentul din care face parte funcția publică pentru care se organizează concursul; 

d) data, ora și locul desfășurării probei scrise; 

e) data, ora și locul desfășurării probei suplimentare, după caz; 

f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii și alte condiții specifice; 

g) perioada de depunere a dosarelor de concurs; 

h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs cuprinzând adresa de 

corespondență, telefon/fax, e-mail, persoana de contact și funcția publică deținută. ” 

 

 

6. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins: 

 

 

“(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă, informațiile prevăzute 

la alin. (11) precum și  bibliografia, tematica, după caz, fișa postului, actul administrativ de 

constituire a comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și alte date 

necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop. 

Informaţiile respective se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.” 

 

7. Alineatele (1) și (2) ale articolului 47 vor avea următorul cuprins: 

 

”(1) Prin excepţie de la prevederile art. 46 alin. (1), în cazul funcţiilor publice pentru a căror 

ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii, aptitudini sau abilități specifice care nu pot fi 

evaluate prin proba scrisă şi interviu, se poate organiza o probă suplimentară.   

   (2) Proba suplimentară prevăzută la alin. (1) se desfăşoară după selecţia dosarelor şi se 

evaluează de către unul sau mai mulți experți în domeniu, la solicitarea și prin grija autorității 

sau instituției publice organizatoare a concursului. Proba suplimentară se evaluează cu 

calificativul "admis" sau "respins". Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare 

numai candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară.”  



8. Litera c) a alineatului (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins: 

  ”c) copii ale diplomelor de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări;”  

 

9. După alineatul (2) al articolului 50, se introduce un nou alineat, (21),  cu următorul 

cuprins: 

 
“(21) În situația în care între membrii comisiei de concurs există diferenţe de opinie care nu au 

putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins în funcție de opinia 

majoritară, consemnată conform fișelor individuale ale acestora. ” 

 

10. Alineatul (8) al articolului 52 va avea următorul cuprins: 

 

“ (8) În cazul în care proba scrisă constă și în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi 

formulate și anunțate pe pagina de internet și/sau avizierul autorității sau instituției publice 

organizatoare, anterior probei scrise, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare 

decât numărul întrebărilor ce urmează a fi stabilit pentru fiecare test-grilă, cu aplicarea 

corespunzătoare a prevederilor alin. (2) şi alin. (7) și fără indicarea răspunsurilor corecte. ” 

 

11. După alineatul (8) al articolului 52 se introduce un nou alineat, (81), cu  următorul 

cuprins: 

 

“ (81) În aplicarea prevederilor art.21(4), Agenția Națională a Funcționarilor Publici constituie 

o bază de date cu subiecte de tip test-grilă, din care reprezentantul Agenției în comisiile de 

concurs extrage variantele de subiecte. Punctajul maxim stabilit în acest sens este  de 30% din 

punctajul maxim al probei scrise, cu aplicarea corespunzătoare a alin.(8). ” 

 

12. Alineatul (9) al articolului 52 va avea următorul cuprins: 

“(9) Punctajul maxim stabilit pentru testele-grilă, în condițiile alin. (8), cu excepția alin. (81), 

nu poate depăşi 30% din punctajul maxim al probei scrise, diferenţa de punctaj fiind alocată 

subiectelor de sinteză sau rezolvării unor situaţii practice. ”  

 

13. Alineatul (6) al articolului 59 va avea următorul cuprins: 

 

 

“(6) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între 

punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi 

membrii acesteia. Procedura recorectării se efectuează o singură dată, iar în cazul menținerii 

acestei diferențe și după recorectare, recorectarea este de competența comisiei de soluționare a 

contestațiilor, care decide asupra punctajului acordat. ” 

 

 

 



14. După alineatul (1) al articolului 64, se introduce un nou alineat, (11),  cu 

următorul cuprins: 

 

“(11) ) În situația în care între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor există diferenţe 

de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins 

în funcție de opinia majoritară, consemnată conform fișelor individuale ale acestora. ” 

 

 

15. Litera b) a alineatului 2 al articolului 74 se abrogă. 

 

16. Alineatul (2) al articolului 105 se abrogă. 

 

17. Alineatele (1) și (3) ale articolului 105 vor avea următorul cuprins: 

 

„ (1) Pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al funcţionarului public debutant 

poate fi modificat doar prin: 

a) delegare; 

b) mutare în cadrul altui compartiment ori altei structuri fără personalitate juridică a 

autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.   

(2) În cazul în care raportul de serviciu al funcţionarului public debutant se modifică în 

condițiile alin.(1), lit.b), acesta va fi evaluat în cadrul compartimentului ori structurii fără 

personalitate juridică din care se mută, urmând ca în cadrul noului compartiment ori structuri 

fără personalitate juridică să îi fie întocmit un nou program şi să fie desemnat un nou îndrumător 

pentru perioada de stagiu rămasă de efectuat.  

 

 

 

18. Litera c) a alineatului (1) al articolului 121 va avea următorul cuprins:  

 

“ c) funcţii publice de conducere vacante în cazul funcționarilor publici de execuție sau  a unei 

funcții publice de conducere vacante de nivel superior, în cazul funcționarilor publici de 

conducere, ca urmare a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens, în 

condiţiile prezentei hotărâri. ”  

 

 

19. Articolul 140 va avea următorul cuprins: 

 

 

“Art. 140. -  Funcţionarii publici de execuție pot promova într-o funcţie publică de conducere 

vacantă și funcționarii publici de conducere pot promova într-o funcție publică vacantă de nivel 

superior, pe bază de examen sau concurs. ”  

 

 

20. Litera c) a articolului 143 va avea următorul cuprins: 

  “c) copii ale diplomelor de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; ”   

 

 

 

 

 



21. Articolul 156 va avea următorul cuprins:  

 

“Art. 156. -  (1) Termenele prevăzute în prezenta hotărâre se calculează potrivit dispozițiilor 

art.181 din Legea nr.134/2010 privind  Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare.   

(2) Actele depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta hotărâre la oficiul poştal, la un 

serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse 

în termen. 

(3)  Modalitatea de comunicare prin intermediul faxului sau poștei electronice este permisă cu 

respectarea procedurilor legale aplicabile, în activitatea membrilor comisiilor de concurs și ai 

comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretarilor acestora.” 

 

 

22. După Anexa nr.2B se introduce o nouă Anexă nr.2C cu următorul cuprins: 

 

“BORDEROU” 

 

 

 

23. Articolul 160 se modifică după cum urmează: 

“Art. 160. -  Anexele nr. 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4A, 4B, 4C, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. ”  

 


