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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND TESTAREA PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI AFLAŢI ÎN CORPUL 

DE REZERVĂ ÎN VEDEREA REDISTRIBUIRII, PRECUM ŞI REDISTRIBUIREA ACESTORA 

 

 

 

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operațiunea  

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Aprobat Vasile – Felix COZMA Preşedinte ANFP   

1.2. 
Propun spre 

aprobare 
Carmen DRĂGAN Secretar general   

1.2. Avizat Mihaela BACIU Secretar general adjunct   

1.4. Avizat 
Andreea-Maria 

ARCAN-APOSTOL 

Vicepreşedinte ANFP – 

Preşedinte Comisia de  

monitorizare 

  

1.5. Verificat Lilia MARIN Director general   

  Mariana BĂLOIU Director general adjunct   

  Felicia STAN Director   

  Paula NICOLESCU Director   

1.6. Elaborat 
Alexandra 

COICULESCU 
Șef serviciu   

  Codruț BURCEA Manager public   
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2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Nr. 

crt. 

Ediţia sau, după caz, revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1. Ediţia 3 - -  

 

 

3.Formular distribuire procedură/difuzare 

1.1. Procedura se va difuza tuturor angajaţilor din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pe 

suport electronic, prin e-mail-ul de serviciu. 

1.2. Procedura se va publica pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secțiunea 

corespunzătoare. 

1.3. Procedura se va elabora în 2 exemplare originale: 1 exemplar se păstrează la nivelul D.G.M.F.P. şi 1 

exemplar la nivelul secretariatului Comisiei de Monitorizare. 

1.4. După aprobare, procedura se va comunica prin e-mail-ul de serviciu, spre informare, conducerii 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exempl

ar nr. 

Comparti

ment 
Funcţia Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

0 1 2 3 5 4 6 7 

3.1. aplicare 1 D.G.M.F.P 

angajaţi contractuali 

şi funcţionari 

publici din cadrul 

DGMFP 

- 

comunicare 

prin e-mail 

de serviciu 

- 

3.2. evidenţă 1 A.N.F.P. 

secretariat tehnic 

Comisia de 

monitorizare 

-   

3.3. informare 1 A.N.F.P. 

conducerea ANFP 

(preşedinte, 

vicepreşedinte, 

secretar general, 

secretar general 

adjunct ) 

Vasile - Felix Cozma 

Andreea –Maria Arcan-Apostol 

Carmen Dorina Drăgan 

Mihaela Baciu 

comunicare 

prin e-mail 

de serviciu 

 

3.4. 
aplicare/ 

informare 
 - 

orice persoană 

interesată și/sau 

obligată la aplicare 

conform punctului 

5 

 
publicare pe 

site A.N.F.P. 
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4.Scopul procedurii operaţionale este: 

4.1. stabilirea unui set unitar de reguli privind modalitatea de testare în vederea redistribuirii a 

funcţionarilor publici din corpul de rezervă pe funcţii publice vacante/temporar vacante din cadrul 

autorităţilor/instituţiilor publice.  

4.2. stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente 

acestei activităţi. 

 

5.Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

Procedura este obligatorie, după aprobare, pentru tot personalul din cadrul ANFP. 

Procedura este parte integrantă a manualului de proceduri al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Toate procedurile şi modificările acestora sunt aplicabile după aprobarea de către preşedintele Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

a) Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Ordinul preşedintelui ANFP nr. 3810/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, 

cu modificările ulterioare 

e) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a   

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

 

7.1. Definiţii ale termenilor  
 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1.  Testare  

profesională 

Operațiune prin care ANFP în colaborare cu instituția care dorește ocuparea unei funcții 

publice vacante/temporar vacante, aplică prevederile art. 104 din Legea   nr. 188/1999 

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

2.  Comisia de 

testare 

Funcționari publici desemnați prin OPANFP . 

3.  Redistribuire Modalitatea de ocupare a unei funcții publice vacante/temporar vacante ca urmare a 

selectării funcționarului public aflat în corpul de rezervă care îndeplinește condițiile 

generale şi specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective/care a fost declarat 

”admis” la testarea profesională 
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7.2. Abrevieri/acronime ale termenilor 

 
Nr. 

crt. 

Abrevierea/Acronimul Termenul abreviat 

1.  A Aprobare 

2.  Ah. Arhivare 

3.  Ap. Aplicare 

4.  A.N.F.P. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

5.  D.G.M.F.P. Direcţia Generală Managementul Funcţiei Publice 

6.  E Elaborare 

7.  H.G. Hotărârea Guvernului 

8.  O.P.A.N.F.P. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

9.  R.O.F. Regulament de organizare şi funcţionare 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale  
 

8.1.Ca urmare a solicitărilor autorităţilor/instituţiilor publice privind organizarea concursurilor de recrutare 

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante, respectiv redistribuirea funcţionarilor 

publici aflaţi în corpul de rezervă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici verifică în baza de date 

privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici dacă există funcţionari publici care 

îndeplinesc condiţiile pentru a fi redistribuiţi,  conform prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.   

8.2.În situaţia în care în corpul de rezervă există un singur funcţionar public cu o funcţie de aceeaşi 

categorie, clasă şi acelaşi grad profesional, după caz, cu funcţia publică din solicitare, care îndeplineşte 

condiţiile generale şi specifice de ocupare a funcţiei publice, responsabilul din cadrul DGMFP va emite 

ordinul de redistribuire în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din aceeaşi localitate sau dintr-o 

localitate aflată la o distanţă de până la 50 km de localitatea de domiciliu.  

Dacă solicitările autorităţilor/instituţiilor publice privind organizarea concursurilor de recrutare pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante sunt mai numeroase faţă de numărul funcţionarilor 

publici aflaţi în corpul de rezervă gestionat de ANFP, redistribuirea va fi efectuată în următoarea ordine: 

a) în funcţie de numărul înregistrării în cadrul ANFP a solicitării de organizare a concursului/de 

redistribuire; 

b) în funcţie de specialitatea studiilor absolvite de către funcţionarul public aflat în corpul de 

rezervă; 

c) în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de funcţionarul public. 

 

8.3. În cazul în care există mai mulți funcţionari publici în Corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile 

specifice pentru redistribuirea pe funcţiile publice vacante/temporar vacante, în condiţiile art. 104    

alin. (1)-(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare,  responsabilul din cadrul DGMFP demarează procedura de testare profesională 

de către ANFP împreună cu autoritatea/instituţia publică în al cărei stat de funcţii se regăsesc acestea.  
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8.3.1.  La testarea profesională organizată de ANFP cu autoritatea/instituţia publică în al cărei stat de 

funcţii se regăsesc aceste funcţii publice vacante/temporar vacante participă funcţionarii publici din corpul 

de rezervă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54 şi 104 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.  

 

8.3.2. Cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii probei scrise a testării, preşedintele ANFP emite un 

ordin prin care se stabilesc: 

a) componenţa comisiei de testare; 

b) data susţinerii testării; 

c) bibliografia; 

d) condiţiile de participare 

e) locul desfăşurării testării 

 

8.3.3. ANFP afişează pe adresa paginii web a Agenţiei, secţiunea “Corp Rezervă – Testări 

Profesionale”, cu cel puţin 10 zile înainte de data organizării testării, locul desfăşurării, ora, condiţiile de 

participare şi bibliografia testării. 

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării testării, ANFP are 

obligaţia de a afişa  pe site-ul oficial, modificările intervenite în desfăşurarea acesteia. 

 

8.3.4. Pentru participarea la testare, funcţionarii publici din corpul de rezervă trebuie să prezinte la 

persoana/persoanele care asigură secretariatul comisiei de testare, o cerere de înscriere la testare, în termen 

de 8 zile de la data afişării, precum şi următoarele documente: 

- copia actului de identitate; 

- copia actului administrativ prin care s-a dispus eliberarea din funcţia publică;   

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;   

- cazierul judiciar;   

- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior datei în care se organizează testarea de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate; 

- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 

implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;   

- declaraţia pe propia răspundere privind faptul că nu a desfăşurat activitate în baza unui contract 

de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni 

 

Copiile de pe documentele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de testare.   

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, funcţionarul 

public din corpul de rezervă declarat „admis” la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de 

testare cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării testării, sub sancţiunea neemiterii actului 

administrativ de redistribuire.   
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8.3.5.Testarea funcţionarilor publici din cadrul corpului de rezervă constă în următoarele etape: 

a) selecţia dosarelor; 

b) probă suplimentară – după caz 

c) proba scrisă. 

 

8.3.6. În etapa de selecţie a dosarelor comisia de testare va verifica îndeplinirea următoarelor condiţii: 

a) funcţionarul public să fie în corpul de rezervă şi să îndeplinească condiţiile de participare, stabilite 

prin Ordin al preşedintelui ANFP; în cazul în care funcţionarul public nu se află în corpul de rezervă 

din vina autorităţii/instituţiei publice de unde a fost eliberat din funcția publică, este suficientă 

prezentarea actului administrativ de eliberare din funcția publică; 

b) funcţionarul public să fi depus cererea de înscriere la testare, în termen de 8 zile de la data afişării 

anunţului privind organizarea testării. 

Selecţia dosarelor candidaţilor are loc în cel mult 24 de ore de la împlinirea termenului prevăzut pentru 

depunerea dosarelor. 

Rezultatele selecţiei candidaţilor se afişează la locul desfăşurării testării. 

 

8.3.7. Proba suplimentară este etapa în cadrul unei testări care se organizează în situația în care, pentru 

ocuparea anumitor funcții publice, s-au stabilit condiții specifice care necesită deținerea unor 

competențe specifice care nu pot fi evaluate în etapa selecției dosarelor/proba scrisă și care se desfășoară 

ulterior afișării rezultatelor la selecția dosarelor, dar nu mai târziu de data prevăzută pentru proba scrisă, 

fiind gestionată de către unul sau mai mulți experți în domeniu. 

8.3.7.1. Proba suplimentară se organizează conform dispozițiilor cuprinse în procedurile interne.  

8.3.7.2. Proba suplimentară este etapă eliminatorie. 

8.3.7.3. De regulă, proba suplimentară se organizează cu o zi lucrătoare înainte de data probei 

scrise. 

8.3.7.4. Desfășurarea probei suplimentare se gestionează de către unul sau mai mulți experţi 

desemnați în acest sens prin ordin al președintelui A.N.F.P. 

La proba scrisă pot participa candidaţii care au fost declarați admişi la etapa de selecţie a dosarelor 

și la proba suplimentară în cazul în care aceasta a fost organizată. 

  

8.3.8. Proba scrisă se susţine numai în situaţia în care ulterior etapei de selecţie a dosarelor și, după 

caz, a probei suplimentare sunt eligibili cel puţin doi funcţionari publici şi numai în situaţia în care după 

verificarea identităţii, la proba scrisă s-au prezentat cel puţin doi candidaţi. 

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste - grilă şi se notează  de la 1 la 

100 de puncte. 

Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte. 

 

8.3.9. În situaţia în care în etapa selecţiei este selectat un singur funcţionar public care îndeplineşte 

condiţiile de ocupare ale funcţiei publice, şi după caz, acesta a promovat proba suplimentară stabilită în 

vederea verificării unor condiţii specifice de ocupare, acesta va fi redistribuit fără a mai susţine proba 

scrisă.  
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8.3.10. Comisia de testare este formată din 3 funcţionari  publici, dintre care unul este reprezentantul 

ANFP şi doi sunt reprezentanţi ai autorității/instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia 

publică vacantă/temporar vacantă. 

Preşedintele comisiei de testare este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ 

de constituire a comisiei. 

Secretarul comisiei de testare este desemnat din cadrul autorității sau instituției publice care asigură 

locul desfășurării testării, prin actul administrativ de constituire a comisiei. 

 

Comisia de testare are următoarele atribuţii principale: 

a) selectează  dosarele candidaţilor; 

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; 

c) notează proba scrisă; 

e)transmite Direcţiei generale managementul funcţiei publice din cadrul ANFP, prin 

secretariatul comisiei de testare, procesul–verbal încheiat în urma susţinerii testării. 

  

Secretarul comisiei de testare are următoarele atribuţii principale: 

a) primeşte cererile, precum şi dosarele candidaţilor; 

b) asigură respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a testării; 

c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de testare întreaga 

documentaţie privind activitatea specifică acesteia; 

d) transmite procesul–verbal încheiat în urma susţinerii testării către Direcţia Generală 

Managementul Funcţiei publice din cadrul ANFP. 

 

8.3.11. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei afişate, astfel încât să reflecte 

capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu specialitatea în care funcţionarii publici 

urmează să îşi desfăşoare activitatea, respectiv cu studiile absolvite. 

 Comisia de testare stabileşte subiectele şi alcătuieşte două seturi de subiecte pentru proba scrisă şi 

punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.  

 Seturile de subiecte se semnează de membrii comisiei de testare. 

 Durata probei scrise se stabileşte de comisia de testare, în funcţie de gradul de dificultate şi 

complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 

 Ieşirea din sală pe durata desfăşurării testării atrage eliminarea din testare, cu excepţia situaţiilor de 

urgenţă, în care funcţionarii publici pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de testare sau de 

persoanele care asigură supravegherea. 

 La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia de testare prezintă candidaţilor seturile de 

subiecte şi îi invită să extragă un plic cu subiectele de examen. 

 În încăperea în care are loc testarea, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalităţilor 

prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea 

vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă. 

Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de testare. 

 

8.3.12. La finalizarea testării se întocmeşte un raport final al testării, care conţine modul de desfăşurare 

şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii şi de persoanele care asigură secretariatul comisiei 

de testare. 
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8.3.13. Notarea probei scrise se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile 

de la data susţinerii probei. 

Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de 

fiecare membru al comisiei de testare. 

Se consideră „admis” la testare funcţionarul public care a obţinut punctajul minim necesar promovării 

probei scrise. Este redistribuit funcţionarul public care obţine punctajul cel mai mare. 

În situaţia în care funcţionarul public redistribuit refuză redistribuirea, candidatul admis la testare care 

a obţinut punctajul imediat inferior va fi redistribuit pe funcţia publică respectivă. 

La punctaje egale se organizează cu celeritate, o nouă probă scrisă la care vor participa persoanele 

aflate în această situaţie. 

Punctajele obţinute cu menţiunea „admis” sau „respins” se comunică prin afişare la locul desfăşurării 

testării, în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.  

 

8.3.14. Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul testării se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ, în condiţiile legii. 

8.4.Pe baza adresei sau raportului final al testării, se va emite ordinul/ordinele de redistribuire. 

8.5.Ordinul/ordinele de redistribuire poartă semnăturile conform circuitului documentelor aprobat de către 

conducerea ANFP. 

9. Întocmirea ordinului de redistribuire  

La întocmirea ordinului de redistribuire în urma organizării testării profesionale/ordinului de 

redistribuire directă, vor fi  parcurse următoarele etape: 

 Identificarea funcţionarului public care va fi redistribuit din Corpul de rezervă gestionat de ANFP 

în MIG/Situaţii/Corp rezervă; 

 Identificarea funcţiei publice pe care urmează a fi redistribuit funcţionarul public şi 

compartimentul funcţional din care face parte; 

 Identificarea numărului actului administrativ de eliberare din funcţie şi funcţia publică din care a 

fost eliberat acesta; 

 Redistribuirea se realizează cu respectarea dispoziţiile art. 104 din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Se solicită la cabinetul preşedintelui ANFP număr de ordin, comunicându-se numele și prenumele 

funcţionarului public şi instituţia unde acesta urmează să fie redistribuit.  

În situaţia în care nu sunt funcţionari publici în Corpul de rezervă care să îndeplinească condiţiile 

specifice funcţiei/iilor publice pentru care se solicită redistribuirea, persoana responsabilă din cadrul 

DGMFP comunică solicitantului desemnarea unui reprezentant ANFP, respectiv va ștampila solicitarea cu 

mențiunea “Nu există funcţionari publici în corpul de rezervă care să îndeplinească condiţiile generale şi 

specifice, în vederea redistribuirii”. 
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În cadrul procedurii de testare profesională a funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă în vederea 

redistribuirii acestora pe funcţii publice vacante/temporar vacante, ANFP asigură protecția datelor cu 

caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor). 

 

10. Responsabilităţi: 

 

10.1. Preşedintele ANFP: 

a) prin rezoluţie, repartizează lucrările către DGMFP; 

b) aprobă ordinul de testare/redistribuire.  

 

10.2. Secretarul general/secretarul general adjunct ANFP 

a) avizează şi semnează ordinul de testare/redistribuire; 

b) propune aprobarea ordinului de testare/redistribuire preşedintelui ANFP. 

 

10.3. Directorul general/general adjunct DGMFP: 

a) avizează ordinul de testare/redistribuire; 

b) transmite ordinul de testare/redistribuire, spre avizare, secretarului general/secretarului general 

adjunct al ANFP. 

 

10.4. Viza de legalitate: 

a) verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru redistribuire; 

b) avizează pentru legalitate ordinul de testare/redistribuire; 

c) transmite ordinul de testare/redistribuire, spre avizare, directorului general/directorului general 

adjunct DGMFP. 

 

10.5. Director DGPA/DGFPS: 

a) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru redistribuire; 

b) verifică documentaţia şi întocmirea ordinului de testare/redistribuire; 

c) semnează ordinul de testare/redistribuire; 

d) transmite ordinul de testare/redistribuire pentru obţinerea vizei de legalitate. 
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10.6. Șeful de serviciu AAIPC/AAIPL: 

a) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru redistribuire; 

b) verifică documentaţia şi întocmirea ordinului de testare/redistribuire; 

c) semnează ordinul de testare/redistribuire; 

d) transmite ordinul de testare/redistribuire, spre verificare, directorului DGPA/DGFPS. 

 

10.7. Responsabilii din cadrul DGMFP: 

a) verifică documentaţia aferentă; 

b) întocmesc ordinul de testare/redistribuire; 

c) transmit documentele întocmite pe circuitul de avizare/aprobare; 

d) după semnarea şi transmiterea ordinului de testare/redistribuire prin Portalul ANFP către instituţie 

şi eventual, prin e-mail, în format “pdf” sau prin poştă, după caz, funcţionarului public redistribuit, 

salvează şi închide documentul. 

 

 

11 .  Dispoziţii  finale  

Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor 

legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activităţile care fac obiectul acestei 

proceduri.  

Termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează potrivit reglementărilor de drept comun. 

 

12.Anexe 

Anexa 1a: Model ordin de redistribuire 

Anexa 1b: Model ordin privind testarea profesională a funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă care 

urmează a fi redistribuiţi pe funcţii publice vacante/temporar vacante. 

Anexa 1c: Raportul final al testării 
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13. Cuprins  
 

Numărul 

componentei în 

cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1. Pagina de garda - Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 

aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 2 

3. Formular distribuire procedură/difuzare 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 3 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 

6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 3 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 3 - 4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 - 8 

9. Întocmirea ordinului de redistribuire 8 

10. Responsabilităţi  9 - 10 

11. Dispoziții finale 10 

12. Cuprins 11 

13. Anexe, inclusiv digrama proces 12 - 18 
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12. Diagrama de proces  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

DGPA DGFPS 

ÎNTOCMITOR 

ȘEF SERVICIU 

DIRECTOR 

CONSILIER JURIDIC 

(doar pt. ordine) 

DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT/DIRECTOR 

GENERAL 

SECRETAR GENERAL 

PREȘEDINTE 
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 Anexa nr. 1a 
 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

NR.  ………… /zi/lună/an 

 

ORDIN 
 

privind redistribuirea domnului/doamnei..............................  

 

 

Având în vedere: 

- Decizia/ordinul/dispoziția nr..............  privind eliberarea din funcţia publică de execuţie de 

........................... din cadrul ............................... a domnului/doamnei ................., 

- adresa .......................... nr. ................. înregistrată la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu nr. 

................. prin care se transmit/e rezultatele finale ale testării/raportul final al testării profesionale 

organizată în data de. ....  

Sau – după caz 

- adresa .................... nr. ................. înregistrată la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu nr. 

................. prin care se solicită organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice .......................... 

 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin (1) lit. k) şi art. 104 alin. (2) .... (5) – după caz  și 

alin.(7)  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

În temeiul art. 104 alin. (6) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului 

nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
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PREŞEDINTELE 

AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

emite prezentul 

 

ORDIN 

 

Art. 1 – Se dispune redistribuirea pe perioadă determinată/nedeterminată a 

domnului/doamnei.............................., domiciliat/ă în …………………………………………….……, 

pe funcţia publică vacantă/temporar vacantă corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de 

execuţie/conducere de .................................. în cadrul .................................................... 

 

 

Art. 2 – (1) Salariul de bază al domnului/doamnei.............................. se stabileşte, în condiţiile legii, 

corespunzător funcţiei publice în care este redistribuit/ă.   

        

 (2) Instituţia/autoritatea publică are obligaţia emiterii actului administrativ de numire  în termen de 

cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului ordin.  

 

 (3) În situaţia în care funcţionarul public redistribuit refuză redistribuirea în funcţia publică, acesta 

va comunica refuzul său în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului ordin, 

denumire instituţie.  
 

(4) Neprezentarea funcţionarului public în vederea numirii constituie refuz al funcţiei publice în 

care a fost redistribuit. (se aplică doar în cazul funcțiilor publice vacante) 

 

Art. 3 –  În termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea actului administrativ de numire ca urmare a 

redistribuirii funcţionarului public, instituţia/autoritatea publică are obligaţia de a-l comunica Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 

Art. 4 –  Prezentul ordin se comunică denumire instituţie şi domnului/doamnei nume, prenume. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Vasile - Felix COZMA 
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Anexa nr. 1b 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI              

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 

NR.  ………… /an 
 

                  

ORDIN 
 

pentru stabilirea condiţiilor de participare la testarea profesională organizată de către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarilor publici care urmează a fi 

redistribuiţi pe funcţiile publice vacante/temporar vacante din cadrul ................................... a 

bibliografiei şi a comisiei de testare 

 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 104 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Procedura operaţională ,,Testarea profesională a funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă în 

vederea redistribuirii, precum şi redistribuirea acestora” 

- adresa ............................... nr. .........................., înregistrată la ANFP sub nr. ............/..................... 

 

În temeiul: art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1000/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

PREŞEDINTELE  

AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

emite prezentul 
 

ORDIN 

 

Art. 1 - (1) Se stabilesc condiţiile de participare şi bibliografia pentru participare la testarea profesională, 

organizată la sediul .......................... în data de .........................., ora .............., în vederea selectării 

funcţionarilor publici care urmează a fi redistribuiţi pe funcţiile publice vacante/temporar vacante din 

cadrul ......................................: 
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 (2)  Condiţii de  participare: 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare 

 

Denumirea/denumirile funcției publice  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă  

- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, II, III – 

după caz , gradul profesional ........................ sau de nivel superior 

- condiții specifice – dacă este cazul 

 

 

 

Art. 2 – Se constituie comisia pentru testare astfel:   

 

Preşedinte: nume, prenume, funcție, instituție 

Membru: nume, prenume, funcție, instituție  

Membru: nume, prenume, funcție,  instituție – reprezentant al ANFP 

 

Secretariatul comisiei de testare este asigurat de doamna/domnul nume, prenume, funcție, instituție  

 

 

 

 

Preşedinte 

Vasile-Felix COZMA 
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Anexa nr. 1c 

 
 
 

RAPORTUL FINAL AL TESTĂRII   
 
 

    

 
Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează testarea: 

 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Informaţii privind selecţia dosarelor 

 
Data selecţiei dosarelor: 

 
Numele şi prenumele 
candidatului 

Rezultatul selecţiei dosarelor 
Motivul respingerii 
dosarului 

 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
Observaţii formulate de către membrii comisiei: 

 
Informaţii privind proba suplimentară 

 
Data şi ora desfăşurării probei suplimentare: 

 
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei suplimentare: 

 
Numele şi prenumele 

candidatului 
Punctajul final al probei 

suplimentare 
Rezultatul 

 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
. .    

 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .    

 
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Informaţii privind proba scrisă 

 
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 

 
Numele şi prenumele 

candidatului 
Punctajul final al probei scrise Rezultatul 

 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 
Rezultatul final al testării 

 
Funcţia publică: 

 
Numele şi prenumele 

candidatului 
Punctajul final al testării Rezultatul 

 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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