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proiect 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 
Secţiunea 1                                                                                     
Titlul proiectului de act normativ 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 
Secţiunea a 2-a                                                                                 
Motivul emiterii actului normativ  
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici a fost adoptată în 
aplicarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și are ca 
obiect de reglementare organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici. 

În sensul hotărârii Guvernului anterior menționată, cariera în funcţia 
publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care 
intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public 
până în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii. În rândul 
dispozițiilor asociate organizării carierei, se regăsesc reglementate și 
organizarea și desfășurarea de concursuri pentru ocuparea diferitelor 
categorii de funcții publice, în speță reguli privind: 

- locul desfășurării concursului, reprezentat de sediul autorității sau 
instituției organizatoare a concursului; 

- constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a 
contestațiilor, respectiv desemnarea membrilor și a secretarilor acestor 
comisii; 

- aducerea la cunoștința candidaților a rezultatelor obținute la probele 
concursurilor la care aceștia au participat. 

În ceea ce privește locul desfășurării concursului, experiențele de până în 
prezent, cel puțin ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în calitate 
de instituție organizatoare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale 
și, respectiv, pentru funcţiile publice de conducere din domeniile protecţia 
copilului, evidenţa informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-
contabilitate, urbanism şi arhitectură, resurse umane, integrare europeană, 
pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru 
funcţiile publice de execuţie din domeniul auditului public intern, din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală, 
au demonstrat că limitarea posibilității de organizare a acestor concursuri 
strict la sediul instituției este o opțiune ce nu ia neapărat în calcul resursele 
materiale limitate ale Agenției (spații, consumabile, etc.) și este costisitoare 
in special pentru participanții (membri, candidați) care se deplasează din 
teritoriu pentru parcurgerea fiecăreia dintre probele de concurs (inclusiv 
soluționarea contestațiilor, atunci când este cazul). 
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În ceea ce privește constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de 
soluționare a contestațiilor, regulile actuale dispun că pentru concursurile 
organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, dintre cei 5 
membri desemnați ”2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei”, pentru 
concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție, 
dintre cei 3 membri desemnați ” un membru este reprezentant al Agenţiei”, 
iar  ”secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor se asigură, de regulă, de către funcţionarii publici din cadrul 
compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionarii publici cu 
atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, din cadrul autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare a concursului”. Deși art. 58 din Legea 
nr. 188/1999 dispune privind existența unui ”responsabil de procedură”, 
care ”verifică îndeplinirea condiţiilor legale de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor şi îndeplineşte şi celelalte activităţi corespunzătoare calităţii 
de membru în comisia de concurs”, detaliile privind această calitate nu se 
regăsesc reflectate în mod corespunzător în actuala formă a hotărârii, 
printre sau cu referire la dispozițiile menționate. De asemenea, au fost 
înregistrate situații în care lipsa solicitării exprese a acordului 
conducătorilor instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea 
funcționarul public desemnat ca membru în cadrul comisiei de concurs în 
cazul prevăzut la art. 29 din hotărâre (”Art. 29 - În situaţia în care în cadrul 
unei autorităţi sau instituţii publice constituirea comisiei de concurs şi a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu se poate realiza cu respectarea 
prevederilor prezentei hotărâri din cauza numărului mic de funcţionari 
publici, pot fi desemnaţi membri din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice, la solicitarea autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de 
funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează 
concursul”) a condus la suprapuneri de sarcini de serviciu și, în consecință, 
la dificultăți în îndeplinirea cerințelor de întrunire la comisiilor pentru 
parcurgerea etapelor concursurilor, în perioadele stabilite. 

În ceea ce privește aducerea la cunoștința candidaților a rezultatelor 
obținute la probele concursurilor la care aceștia au participat, art. 50 din 
forma actuală a hotărârii dispune că ”rezultatele selectării dosarelor de 
înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea 
"admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul 
autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului”. O dispoziție 
similară există și pentru aducerea la cunoștință a rezultatelor obținute la 
proba scrisă și proba interviului, iar în prezent formularul de înscriere ”se 
pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs”. Corelat 
cu cele menționate cu referire la limitarea posibilității de organizare a 
concursurilor strict la sediul instituției, precum și în condițiile în care, cel 
puțin în ultima perioadă, există un interes crescut al mass-media cu privire 
la aceste categorii de informații, limitarea posibilității de afișare strict în 
format letric, la sediul instituției, s-a dovedit a fi neadaptată la nevoile 
tuturor părților interesate.  

2. Schimbări preconizate   Pentru eficientizarea organizării și desfășurării concursurilor, precum și 
pentru a răspunde în mod corespunzător nevoilor tuturor părților interesate, 
prin prezenta hotărâre: 

- Se extinde posibilitatea de desfășurare a probelor de concurs și în alte 
locații decât sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului. 
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- Se actualizează și clarifică regulile privind constituirea comisiilor de 
concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, respectiv: (i) se 
elimină regula desemnării secretarilor de comisii din rândul funcţionarilor 
publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 
concursului, din cadrul compartimentelor de resurse umane sau a celor cu 
atribuţii în acest domeniu prevăzute în fişa postului; (ii) se completează 
dispozițiile privind reprezentarea Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici în comisiile de concurs prin indicarea expresă a faptului că 
respectiva persoană sau, după caz, una dintre persoanele astfel desemnate 
are și calitatea de responsabil de procedură; (iii) se introduce obligația 
solicitării/exprimării acordului conducătorilor instituției publice în cadrul 
căreia își desfășoară activitatea funcționarul public desemnat ca membru în 
cadrul comisiei de concurs în cazul prevăzut la art. 29 din hotărâre; (iv) se 
clarifică noțiunea de „reprezentant al Agenției, care nu este responsabil de 
procedură”. 

- Se actualizează modalitatea de aducere la cunoștința candidaților a 
rezultatelor obținute la probele concursurilor la care aceștia au participat, 
corelativ cu extinderea posibilității de desfășurare a probelor de concurs și 
în alte locații decât sediul autorității sau instituției organizatoare a 
concursului, și se completează prin introducerea obligației publicării 
rezultatelor selectării dosarelor și pe pagina de internet, la o secțiune 
special creată în acest scop, dacă autoritatea sau instituția publică are 
pagină de internet.    

3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
Secţiunea a 3-a                                                                                 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11. Impactul asupra mediului concurenţial si 
domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
22Impactul asupra întreprinderilor micii și 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
Secţiunea a 4-a                                                                                 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cat si pe termen lung (pe 5 ani) 
- mii lei -| 

Indicatori Anul 
curent 
2017 

Următorii 4 ani 
2018        2019        2020      2021 

Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare 
   plus/minus, din care:                                       
a) buget de stat, din acesta 
  (i) impozit pe profit                                       
   (ii) impozit pe  
b) bugete locale 
   (i) impozit pe profit                                       
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c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                     
   (i) contribuţii de asigurări                   
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care 
a) buget de stat, din acesta 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi  servicii 
b) bugete locale 
   (i) cheltuieli de  
   (ii) bunuri si servicii                                     
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                     
   (i) cheltuieli de  
   (ii) bunuri si servicii   

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 
 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
    veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii Impactul financiar al proiectului de act normativ nu 
poate fi estimat în lipsa unei planificări 
anuale/multianuale a concursurilor pentru ocuparea 
funcțiilor publice și a imposibilității de estimare a 
numărului de candidați și, subsecvent, de contestații 
depuse de aceștia în perioada/perioadele menționate, 
însă, de principiu, introducerea modificărilor vizate 
se estimează a conduce la economii prin reducerea 
cheltuielilor de deplasare, în situațiile în care 
întrunirea comisiilor de concurs și de soluționare a 
contestațiilor implică deplasări ale persoanelor 
desemnate în calitate de membri.  

Secţiunea a 5-a                                                                                
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor:     
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau  abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11.. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 
public.   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în  cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Masuri normative necesare aplicării directe a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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actelor       
    normative comunitare                                          
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative si/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
Secţiunea a 6-a                                                                                 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ                        
1. Informaţii privind procesul de          
    consultare cu organizaţii 
    neguvernamentale, instituite de 
    cercetare si alte organisme 
    implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii                  
    organizaţiilor cu care a avut loc 
    consultarea, precum şi a modului în 
    care activitatea acestor 
    organizaţii este legată de obiectul     
    proiectului de act normativ    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu              
    autorităţile administraţiei publice     
    locale, în situaţia în care proiectul   
    de act normativ are ca obiect    
    activităţi ale acestor autorităţi, în   
    condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
    521/2005 privind procedura de   
    consultare a structurilor asociative    
    ale autorităţilor administraţiei        
    publice locale la elaborarea       
    proiectelor de acte normative       

Proiectul necesită consultarea autorităților administrației 
publice locale 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
    consiliilor interministeriale, in       
    conformitate cu prevederile Hotărârii    
    Guvernului nr. 750/2005 privind  
    constituirea  consiliilor interministeriale 
    permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
    a) Consiliul Legislativ                                             
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                                                  
    c) Consiliul Economic şi Social         
    d) Consiliul Concurenţei                
    e) Curtea de Conturi                        

Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
Secţiunea a 7-a                                                                                 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire  la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ                         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în      
urma implementării proiectului de act  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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normativ, precum şi efectele  sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice  
3. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
Secţiunea a 8-a                                                                                 
Măsuri de implementare                                                                    
1. Măsurile de punere în aplicare a    
    proiectului de act normativ de către                                                    
    autorităţile administraţiei publice                                                     
    centrale şi/sau locale - înfiinţarea                                                       
    unor noi organisme sau extinderea                                                       
    competentelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii                          
 
Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a fost elaborat proiectul 
de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pe care îl supunem spre 
aprobare. 
 

 




