NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor
funcţionari publici
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
actuale

Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor
funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor
funcţionari publici a fost adoptată în aplicarea Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici și are ca obiect de reglementare normele
specifice aplicabile cu privire la intrarea în categoria înalţilor funcţionari
publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici.
În înțelesul Hotărârii Guvernului anterior amintită, cariera înalţilor
funcţionari publici cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele
produse, care intervin de la data intrării în categoria înalţilor funcţionari
publici până în momentul încetării raporturilor de serviciu. Managementul
carierei cuprinde ansamblul proceselor decizionale, al procedurilor
administrative şi al mecanismelor cu privire la cariera înalţilor funcţionari
publici. Mobilitatea înalţilor funcţionari publici cuprinde ansamblul
activităţilor şi deciziilor generatoare de modificări ale raporturilor de
serviciu ale înalţilor funcţionari publici de la data intrării în categoria
înalţilor funcţionari publici până în momentul încetării raporturilor de
serviciu în condiţiile legii.
În data de 05.07.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 555 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. Ca urmare a intrării în vigoare a acestui act normativ,
Legea nr. 188/1999 a fost abrogată parțial prin art. 597 alin. (2) lit. b), iar o
serie de norme referitoare la intrarea în categoria înalţilor funcţionari
publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici,
de natura celor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu
modificările și completările ulterioare, au fost reglementate la nivel de lege.
În acest context, art. 617 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 prevede că în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare
a acestui act normativ Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se pune în acord cu prevederile
codului.
Principalele reglementări prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 au în vedere aspecte precum:
- stabilirea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari
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publici;
modalitățile de ocupare a funcţiilor publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici;
procedura de organizare a concursului pentru ocuparea unei funcții
publice din categoria înalților funcționari publici;
structura şi criteriile de desemnare a membrilor comisiei de concurs
şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
mobilitatea în categoria înalţilor funcţionari publici, etc.

Prin art. 472 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 s-a
reglementat accesul persoanelor cu dizabilităţi în funcţia publică. În acest
context, Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și
completările ulterioare, trebuie completată cu norme pentru punerea în
aplicare a textului menționat și a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
De asemenea, în anul 2016 a intrat în vigoare Regulamentul (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) pus
în aplicare prin Legea nr. 190/2018. În acest context a rezultat nevoia de
modificare a modalității actuale de afișare a rezultatelor la probele
concursului pentru ocuparea unei funcții publice din categoria înalților
funcționari publici, cu respectarea regimului juridic al datelor cu caracter
personal.
Totodată, mai multe norme juridice care sunt în prezent cuprinse în
Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările
ulterioare, au fost reglementate la nivel de lege în cuprinsul Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, fiind necesară abrogarea expresă a
acestora sau folosirea normelor de trimitere.
Având în vedere că Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost
abrogată parțial, prin art. 597 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019, este necesară revizuirea normelor de trimitere la
acest act normativ.
În prezent, potrivit art. 617 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
„Concursurile de recrutare şi promovare pentru ocuparea funcţiilor publice
din categoria înalţilor funcţionari publici organizate potrivit art. 618, până
la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 619 alin.
(10), se desfăşoară cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 341/2007, cu modificările şi completările ulterioare”.
De asemenea, articolul 618 alin. (1) lit. a) din actul normativ anterior
amintit, stabilește competența de organizare și desfășurare a concursurilor
pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici
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de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a şi până la data
intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 467 alin. (3) - (9) şi ale art. 469, cu
excepţia situaţiei reglementate la art. 619.
Potrivit prevederilor art. 620 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a codului se constituie comisii de concurs pentru recrutarea înalţilor
funcţionari publici, respectiv, comisii de soluţionare a contestaţiilor.
Totodată, potrivit alineatului (2) al aceluiași articol, „Mandatul în curs al
membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari
publici, al membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru
recrutarea înalţilor funcţionari publici, (...), constituite înainte de intrarea în
vigoare a prezentului cod, încetează la data intrării în vigoare a deciziei
prim-ministrului privind numirea comisiei de selecţie, respectiv a comisiei
de soluţionare a contestaţiilor.

2. Schimbări preconizate

Totodată, având în vedere Metodologia pentru realizarea procesului de
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020,
prevăzută în Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,
este necesară modificarea normelor referitoare la evaluarea performanțelor
profesionale ale înalților funcționari publici, precum și stabilirea unor anexe
cuprinzând formularele necesare procesului de evaluare începând cu
perioada vizată.
În aplicarea art. 617 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi
mobilitatea înalţilor funcţionari publici.
Astfel, în principal, prin prezenta hotărâre se pun de acord prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu cele ale Hotărârii
Guvernului nr. 341/2007, în scopul unei aplicări coerente și unitare,
respectiv:
- funcțiile de secretar general al Guvernului și secretar general
adjunct al Guvernului au fost eliminate din categoria înalților
funcționari publici, în concordanță cu prevederile art. 20 alin. (1) și
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;
- modalitățile de ocupare a funcțiilor publice din categoria înalților
funcționari publici au fost completate cu norme referitoare la
organizarea și desfășurarea concursului de promovare, precum și cu
privire la redistribuirea din corpul de rezervă al funcționarilor
publici;
- stabilirea unor norme generale referitoare la procedura de
organizare a concursurilor pentru intrarea în categoria înalților
funcționari publici;
- modificarea normelor juridice referitoare la durata mandatului
membrilor comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare
a contestaţiilor pentru concursul de recrutare şi concursul de
promovare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor
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funcţionari publici, în acord cu prevederile art. 396 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;
armonizarea normelor juridice privind mobilitatea în categoria
înalţilor funcţionari publici, cu prevederile art. 503 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

În aplicarea prevederilor art. 472 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019, precum și pentru punerea în aplicare a Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, prin proiect se reglementează expres
obligativitatea autorităților și instituțiilor publice de a permite accesul
neîngrădit și accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcții
publice din categoria înalților funcționari publici persoanelor cu dizabilități,
precum și stabilirea unor norme referitoare la desfășurarea concursului în
această situație.
Prin raportare la dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția 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) pus în
aplicare prin Legea nr. 190/2018, a fost modificată modalitatea de afișare a
rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea
rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului.
Astfel, fiecărui candidat îi va fi atribuit un număr de dosar odată cu
înscrierea la concurs.
Având în vedere că potrivit prevederilor art. 597 alin. (2) lit. b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a fost abrogată parțial, prin proiect au fost revizuite
normele de trimitere la acest act normativ.
De asemenea, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește evitarea
paralelismelor prin proiect sunt propuse spre abrogare norme care se
regăsesc la nivel de lege în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 sau sunt folosite norme de trimitere.
Întrucât prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 a fost
modificată procedura de evaluare a înalţilor funcţionari publici, în sensul că
aceasta se face anual pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie
2020, prin proiect au fost modificate o serie de norme în acest sens, inclusiv
au fost propuse noi formulare ale documentelor necesare procesului de
evaluare. Astfel, au fost stabilite următoarele: modelul raportului de
activitate pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020,
modelul referatului de evaluare pentru activitatea desfășurată începând cu 1
ianuarie 2020, modelul raportului de evaluare pentru activitatea desfășurată
începând cu 1 ianuarie 2020, precum și modelul fişei postului înaltului
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funcţionar public începând cu data de 1 ianuarie 2020.
Totodată, prin proiect a fost introdusă o nouă anexă cuprinzând formularul
de înscriere la concursul pentru ocuparea unei funcții publice din categoria
înalților funcționari publici.
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.
1
1 . Impactul asupra mediului concurenţial si Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
domeniului ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1
2 .Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
22Impactul asupra întreprinderilor micii și Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mijlocii
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

1

Anul
curent
2019
2

2020
3

Următorii 4 ani
2021
2022
4

5

2023
6

Media
pe 5
ani
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
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:
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(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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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.
11.. Compatibilitatea proiectului de act
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
public.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Masuri normative necesare aplicării directe a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Europene
5. Alte acte normative si/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
internaţionale din care decurg angajamente
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 În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
organizaţii neguvernamentale, institute de decizională în administraţia publică, republicată,
cercetare si alte organisme implicate
proiectul de act normativ, împreună cu nota de
fundamentare aferentă, au fost afișate atât pe pagina
de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, cât și pe pagina de internet a
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
6

Prin raportare la dispozițiile 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) pus
în aplicare prin Legea nr. 190/2018, a fost modificată
modalitatea de afișare a rezultatelor obținute de
candidați la probele concursului pentru ocuparea unei
funcții publice din categoria înalților funcționari
publici, precum și afișarea rezultatelor soluționării
contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului,
sens în care a fost consultată Autoritatea Națională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.
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
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, in conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
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
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ
Proiectul necesită avizul Consiliul Economic şi
Social

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 În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
necesitatea elaborării proiectului de act decizională în administraţia publică, republicată,
normativ
proiectul de act normativ, împreună cu nota de
fundamentare aferentă, au fost afișate atât pe pagina
de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și
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Administrației Publice, cât și pe pagina de internet a
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest
eventualul impact asupra mediului în urma subiect.
implementării proiectului de act 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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest
de
act
normativ
de
către subiect.
autorităţile
administraţiei
publice
centrale
şi/sau
locale
înfiinţarea
unor
noi
organisme
sau
extinderea
competentelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 617 alin. (5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor
funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, pe care îl supunem
spre aprobare.
Viceprim – ministru,
Ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice,
Vasile - Daniel SUCIU
Preşedintele Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
Vasile - Felix COZMA
Avizăm favorabil:
Secretarul general al Guvernului
Toni GREBLĂ
Ministrul afacerilor interne, interimar
Mihai-Viorel FIFOR
Ministrul finanțelor publice
Eugen Orlando TEODOROVICI
Ministrul justiţiei
Ana BIRCHALL
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