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G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în 

categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari 

publici 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 617 alin. (5) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I - Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari 

publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

 

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 - (1) Prezenta hotărâre reglementează normele specifice aplicabile cu privire la 

ocuparea funcțiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi 

mobilitatea înalţilor funcţionari publici.” 

 

2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă. 
 

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3 - (1) Funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se stabilesc ca funcţii 

publice de stat şi funcţii publice teritoriale, în condiţiile prevăzute de art. 389 și art. 402 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel: 

   a) secretar general şi secretar general adjunct din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

prevăzute la art. 369 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;   

   b) prefect;   

   c) subprefect;   

   d) inspector guvernamental.” 

 

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. - Ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici se face astfel: 
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   a) prin concurs de recrutare și concurs de promovare organizate potrivit art. 618 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, până la data intrării în vigoare a hotărârii 

Guvernului prevăzută la art. 619 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, 

cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri; 

   b) prin modalitățile de ocupare prevăzute la art. 394 alin. (2) lit. b) - e) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6 – (1) Decizia privind alegerea uneia dintre modalităţile de ocupare a funcţiei publice 

din categoria înalţilor funcţionari publici prevăzute la art. 4 aparţine persoanei care are 

competenţa de numire în funcţia publică, la propunerea conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă sau temporar vacantă. 

(2) Conducătorul autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția publică 

vacantă sau temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici propune persoanei care 

are competenţa de numire în funcţia publică modalitatea de ocupare a funcției publice din 

categoria înalţilor funcţionari publici, în condițiile prevăzute la alin. (1). 

(3) Persoana care are competenţa de numire în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari 

publici comunică decizia asupra modalității de  ocupare a funcției publice din categoria înalţilor 

funcţionari publici propuse, conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia se 

află funcția publică din categoria înalţilor funcţionari publici.” 

 

6. Titlul capitolului III „Intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici” se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„CAPITOLUL III 

Ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici prin concurs de recrutare 

sau de promovare” 

 

 

7. La capitolul III, titlul Secțiunii 1 „Dispoziţii generale privind concursul de intrare în 

categoria înalţilor funcţionari publici”, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„SECŢIUNEA 1 

Dispoziții generale privind concursul de recrutare sau de promovare pentru ocuparea unei 

funcții publice din categoria înalților funcționari publici” 

 

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7 – (1) Pe baza deciziei persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică 

solicitarea de organizare a concursului de recrutare sau de promovare pentru ocuparea unei 

funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici se transmite Agenției 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, de către conducătorii 

autorității sau instituției publice în cadrul cărora se află funcția publică vacantă, pentru a fi 

comunicată secretariatului comisiei de concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

(2) Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: 

   a) funcția publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă pentru care 

solicită organizarea concursului; 

   b) condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice din categoria 

înalților funcționari publici.” 
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9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 8 – (1) Solicitarea comunicată Agenției în condițiile prevăzute la art. 7 se aduce la 

cunoștința comisiei de concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, de către secretariatul acesteia.  

(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se întrunește în ședință și stabilește următoarele: 

   a) condițiile de participare la concursul de recrutare sau de promovare, după caz, potrivit 

legii; 

   b) organizarea probei suplimentare, dacă este cazul; 

   c) perioada de desfășurare a concursului și data desfășurării probei scrise a concursului; 

   d) bibliografia pentru concurs. 

(3) Cu cel puțin 45 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea probei scrise a 

concursului, comisia de concurs transmite Agenției datele prevăzute la alin. (2).  

(4) Agenţia are următoarele obligaţii:   

   a) să întocmească documentaţia pentru organizarea concursului, pe baza îndeplinirii 

condiţiilor legale;   

   b) să publice pe pagina de internet şi să afişeze la sediul său condiţiile de desfăşurare a 

concursului, funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru care 

se organizează concursul, condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele 

solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs, precum şi termenul-limită de 

depunere a dosarelor. 

 

10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 9 – (1) Pot participa la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din 

categoria înalţilor funcţionari publici persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 

394 alin. (4) lit. a) - e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

(2) Pot participa la concursurile de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria 

înalţilor funcţionari publici persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4) 

lit. a) - e) și art. 483 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

11. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 10 - (1) Concursul de recrutare și concursul de promovare pentru ocuparea funcţiilor 

publice din categoria înalţilor funcţionari publici cuprind parcurgerea următoarelor 3 probe 

succesive, respectiv:”.  

 

12. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

„(11) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba 

precedentă.”  

 

13. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) nivelul cunoştinţelor generale teoretice şi practice în domeniul administraţiei publice din 

România, în domeniul funcţiei publice, al respectării demnității umane, protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.” 
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14. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(6) În cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare s-au stabilit condiţii specifice care 

necesită deţinerea unor competenţe specifice ce nu pot fi evaluate într-o probă/în probele 

prevăzute la alin. (1), se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre competenţele 

specifice stabilite. Proba/probele suplimentară/suplimentare se desfășoară ulterior afişării 

rezultatelor la selecţia dosarelor, dar nu mai târziu de data prevăzută în anunţul de concurs 

pentru proba scrisă.” 

 

15. La articolul 10, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (61) - (63), cu 

următorul cuprins: 

„(61) Pentru probele concursului de recrutare și ale concursului de promovare pentru ocuparea 

funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici punctajele se stabilesc după cum 

urmează:   

   a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;   

   b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.   

(62) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv la interviu, candidaţii care au obţinut 

minimum 70 de puncte.  

(63) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu.” 

 

16. La articolul 10, alineatul (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(7) Procedura de concurs se stabilește prin regulament elaborat de comisia de concurs, cu 

avizul Agenţiei, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”   

 

17. La articolul 10, alineatul (8) se abrogă. 

 

18. După articolul 10 se introduc patru noi articole, articolele 101 - 104, cu următorul cuprins: 

„Art. 101 - (1) În vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor 

publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului pe pagina de internet a Agenției, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine 

în mod obligatoriu: 

   a) formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.5 la prezenta hotărâre; 

   b) copia actului de identitate;   

   c) copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări, necesare participării la concurs; 

   d) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;  

   e) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice;   

   f) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;  

   g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;  

   h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

(2) În cazul în care candidatul depune declarația pe proprie răspundere prevăzută la alin.(1) 

lit.f) și este declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs 

cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data 

şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În 
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situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct 

de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită 

potrivit legii. 

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate prevăzută la alin.(1) lit.g) conţine, în clar, numărul, 

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilități, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie 

însoțită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

 

 

Art. 102  - În vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice 

din categoria înalţilor funcţionari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului 

pe pagina de internet a Agenției, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod 

obligatoriu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) – e) și g), precum și cazierul administrativ. 

 

Art. 103 - (1) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, 

candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie.   

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor competentă potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 admite contestaţia modificând rezultatul 

selecţiei dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în 

care:   

   a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor 

formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;   

   b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, 

respectiv la interviu, este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs.   

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor competentă potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 respinge contestaţia în următoarele situaţii:   

   a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs în situaţia contestaţiilor 

formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;   

   b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, 

respectiv la interviu, este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.  

 

Art. 104- Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea 

rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează cu 

respectarea legislației în vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prin raportare la numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.” 

 

19. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11 - Se consideră admis la concursul de recrutare, respectiv la concursul de promovare 

pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici 

candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi 

funcţie publică, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar promovării. 

Numirea se face prin act administrativ emis în conformitate cu prevederile art. 397 și art. 529 

alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, în termen de cel mult 30 de zile de 

la data afişării rezultatelor finale ale concursului de către comisia de concurs.” 

 

20. La capitolul III, după secțiunea 1 „Dispoziții generale privind concursul de recrutare sau 

de promovare pentru ocuparea unei funcții publice din categoria înalților funcționari 
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publici” se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11 „Dispoziţii speciale privind 

desfăşurarea concursului de recrutare și promovare pentru ocuparea unei funcţii publice 

vacante din categoria înalţilor funcţionari publici la care se înscriu persoane cu 

dizabilităţi”, cuprinzând art. 111- 115, cu următorul cuprins: 

 

„SECŢIUNEA 11 

Dispoziţii speciale privind desfăşurarea concursului de recrutare și promovare pentru ocuparea 

unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici la care se înscriu persoane 

cu dizabilităţi 

 

Art. 111- (1) - Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de recrutare și 

promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari 

publici pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite. 

(2) În cazul în care la concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții 

publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici se înscrie o persoană cu dizabilități, 

comisia de concurs și Agenția au obligația de a asigura potrivit competențelor prevăzute în 

prezenta secțiune, accesul neîngrădit precum și accesibilitatea la concursul pentru ocuparea 

unei funcții publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în înțelesul pe care Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, îl conferă acestor termeni și expresii, prin identificarea 

și aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilității și a unor măsuri de adaptare.  

(3) Instrumentele de asigurare a accesibilității precum și măsurile de adaptare au rolul de a 

compensa inabilitatea fizică și/sau senzorială și/sau intelectuală a candidatului cu dizabilităţi în 

susţinerea concursului de recrutare sau de promovare, precum şi de a asigura condiţiile optime 

pentru testarea cunoştinţelor teoretice și abilităţilor practice necesare ocupării funcţiei publice 

din categoria înalților funcționari publici pentru care se organizează concursul, precum și a 

abilităților, aptitudinilor și motivației de ocupare a funcției publice vacante. Măsurile de 

adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcţie de tipul de dizabilitate şi de proba 

concursului susţinută. 

 

Art. 112- (1) În procesul de selectare a dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de 

participare la concurs, comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de candidați la 

dosarele de concurs rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilități.  

(2) În situația în care persoana cu dizabilități este declarată „admis” la selecția dosarelor de 

concurs, comisia de concurs are următoarele obligații: 

   a) de a informa Agenția despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru 

asigurarea accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret 

mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de 

concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare 

pe care le consideră necesare; 

   b) de a menționa în cuprinsul documentului privind rezultatele selectării dosarelor de 

înscriere despre aplicarea prevederilor prezentei secțiuni. 

 

Art. 113 - Agenția are obligația de a pune la dispoziția comisiei de concurs instrumentele 

necesare asigurării accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen 

care să asigure desfășurarea probelor de concurs. 

 

Art. 114- (1) Regulile generale aplicabile desfăşurării probelor de concurs, indiferent de tipul 

de dizabilitate al candidatului, sunt următoarele: 
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   a) durata probelor de concurs se prelungeşte cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de 

prezenta hotărâre; 

   b) probele concursului se desfăşoară în sală de concurs separată faţă de restul candidaţilor; 

   c) candidatului cu dizabilități i se alocă, la cerere, pe parcursul fiecărei probe de concurs cu 

durata prevăzută la lit. a), cel mult două pauze a maximum 10 minute. 

(2) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un 

însoțitor sau de către asistentul personal.  

   

Art. 115 – (1) Regulile specifice aplicabile desfăşurării probelor de concurs, prin raportare la 

tipul de dizabilitate a candidatului, sunt următoarele: 

   a) pentru candidații cu dizabilități ale simțului vizual care implică dificultăți sau 

imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului și a redactării unei lucrări scrise 

sau a rezolvării unui test grilă, proba scrisă a concursului constă în asistență în citirea 

subiectelor și înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei 

într-un document semnat și datat, în funcție de opțiunea candidatului.  În măsura în care 

candidatul cu dizabilități ale simțului vizual este apt să citească subiectele la proba scrisă a 

concursului și să redacteze o lucrare scrisă, respectiv să rezolve un test grilă se asigură, la 

cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;  

   b) pentru candidații cu dizabilități auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-

gestual pentru proba interviu;  

   c) pentru candidații cu dizabilități locomotorii se asigură, în funcție de natura dizabilității, 

facilităţile de acces în instituţie şi în sala de examen precum și, la cerere, o masă de scris 

ajustabilă, adaptată la nevoia de mobilitate a candidatului. Pentru candidații cu dizabilități 

locomotorii care implică dificultăți sau imposibilitatea redactării unei lucrări scrise sau a 

rezolvării unui test grilă, proba scrisă a concursului constă în înregistrarea răspunsurilor sau 

consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat și datat.   

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru proba suplimentară a 

concursului, dacă este cazul.” 

 

21. Titlul capitolului IV „Gestionarea concursului de intrare în categoria înalților funcționari 

publici”, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„CAPITOLUL IV 

Gestionarea concursului de recrutare și a concursului de promovare pentru ocuparea unei 

funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici” 

 

22. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.13 - (1) Concursul de recrutare și concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții 

publice din categoria înalţilor funcţionari publici sunt gestionate de comisia de concurs şi, după 

caz, de comisia de soluţionare a contestaţiilor competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, conform atribuţiilor ce revin acestor comisii. 

(2) Atribuțiile comisiilor prevăzute la alin.(1) se realizează în condițiile prevăzute de art. 396 

alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

 

23. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 14 - (1) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor sunt formate din 

câte 7 membri, numiţi prin decizie a prim-ministrului, conform art. 396 alin. (1) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
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(2) Membrii comisiei de concurs au mandate de 5 ani. 

(3) Membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți 

pentru un nou mandat consecutiv. 

(4) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se 

desemnează din rândul membrilor, prin votul majorităţii acestora, pe o perioadă de maximum 2 

ani, fără reînnoirea consecutivă a mandatului.   

(5) Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de 

către Agenţie. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei.” 

 

24. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 15 - (1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare 

a contestaţiilor persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face cu documente justificative. 

Competența profesională se apreciază pe baza unor documente doveditoare minimale, precum: 

fişa postului, acte care să dovedească deţinerea unor funcţii sau calităţi, diplome, atestate sau 

lucrări de specialitate elaborate.” 

 

25. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă. 

 

26. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 18 - Comisia de concurs îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 396 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

27. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 19 - Comisia de soluționare a contestațiilor îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 396 

alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

28. La articolul 20, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: 

„i) să aducă la cunoștința Agenției situațiile de încetare a mandatului prevăzute de art. 396 alin. 

(6) lit. b) - f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

29. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 24 - (1) Convocarea comisiei de concurs sau, după caz, a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor se face de către secretariat, la solicitarea preşedintelui comisiei respective.” 

 

30. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 25 - (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor încetează în cazurile prevăzute la art. 396 alin. (6) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), cu excepția cazului prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a), 

prim-ministrul desemnează o persoană, cu respectarea prevederilor art. 15, pentru durata 

rămasă a mandatului persoanei care îşi pierde calitatea de membru al comisiei de concurs sau al 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz.” 
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31. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 26 - Agenţia monitorizează, prin intermediul secretariatului comisiilor, durata mandatelor 

membrilor comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi îl înştiinţează pe 

ministrul cu atribuții în domeniul administrației publice cu 30 de zile înainte de data încetării 

mandatelor membrilor comisiei în cazul prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoştinţa 

Agenţiei a situaţiilor prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b) - g) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 ”. 

 

32. La articolul 27 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„a) pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice; 

................ 

c) pentru dezvoltarea profesională a înalţilor funcţionari publici.” 

 

33. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se realizează în condițiile prevăzute la art. 503 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

34. La articolul 27, alineatul (3) se abrogă. 

 

35. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 28 - (1) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se poate realiza şi poate fi dispusă numai 

în condiţiile legii, în scopul şi limitele expres prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 și de prezenta hotărâre, sub sancţiunea nulităţii acestei măsuri. 

(2) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 la realizarea mobilităţii unui înalt funcţionar public poate fi sesizată de acesta instanţei 

de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.” 

 

36. Articolul 29 se abrogă. 

 

37. La articolul 30, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. - Mobilitatea pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se 

dispune în una dintre următoarele situaţii:”. 

 

38. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32 - Mobilitatea pentru dezvoltarea profesională a înaltului funcționar public poate fi 

aprobată de persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, la cererea înaltului 

funcţionar public, formulată în scris şi motivat, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică.” 

 

39. La articolul 33 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Mobilitatea pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se dispune:” 

 

40. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se abrogă. 

 

41. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„c) prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a ministrului afacerilor interne, pentru 

funcţiile publice de prefect şi subprefect;”   

 

42. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 35 – (1) Pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalților funcționari publici  pot 

fi stabilite, în condițiile legii, condiţii specifice. 

(2) Mobilitatea înaltului funcționar public poate fi realizată numai în cazul în care acesta 

îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice. 

(3) Verificarea condiţiilor de realizare a mobilității este în sarcina conducătorului autorităţii sau 

instituţiei publice la care se realizează mobilitatea înaltului funcţionar public.” 

 

43. La capitolul V, secțiunea a 3-a ” Dispoziţii privind mobilitatea prin aplicarea condiţiilor 

specifice sau a procedurilor specifice în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici” se 

abrogă. 
 

44. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Art. 44 - Înalţii funcţionari publici au dreptul de a fi informaţi, cu respectarea termenelor 

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și de prezenta hotărâre, cu privire 

la procedurile şi deciziile privind modificarea raporturilor de serviciu.” 

 

45. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Art. 47 – Înaltul funcționar public poate refuza mobilitatea în condițiile art. 503 alin. (7) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

 

46. După articolul 47 se introduce un nou capitol, capitolul VI1 ”Redistribuirea într-o funcţie 

publică din categoria înalţilor funcţionari publici”, cuprinzând articolele 471 și 472, cu 

următorul cuprins: 

„CAPITOLUL VI1  

Redistribuirea într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici 

 

Art. 471 - Redistribuirea din corpul de rezervă al funcționarilor publici se face în condițiile 

prevăzute la art. 526 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

Art. 472 - Procedura de redistribuire într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari 

publici, precum şi modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii se 

stabilesc prin ordinul preşedintelui Agenţiei prevăzut la art. 526 alin. (5) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019.” 

47. La articolul 50, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(5) Secretariatul comisiei de evaluare se asigură de către Agenţie. Desemnarea persoanelor 

care asigură secretariatul se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei.” 

48. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art.51 - (1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de evaluare persoana care îndeplineşte 

cumulativ condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019. 

(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face cu documente justificative. 

Competența profesională se apreciază pe baza unor documente doveditoare minimale, precum: 

fişa postului, acte care să dovedească deţinerea unor funcţii sau calităţi, diplome, atestate sau 

lucrări de specialitate elaborate.” 

49. La articolul 53, alineatul (5) se abrogă. 

 

50. La articolul 531 alineatul (2), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„d) coordonează activitatea comisiei de evaluare şi a secretariatului; 

.............. 

f) semnează, alături de ceilalţi membri ai comisiei de evaluare, rapoartele de evaluare ale 

înalţilor funcţionari publici;” 

51. La articolul 531, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Preşedintele comisiei de evaluare dispune organizarea evidenţei şi a circuitului 

documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieşire a 

corespondenţei primite şi expediate, precum şi îndosarierea, respectiv arhivarea corespondenţei 

şi a rapoartelor de evaluare de către secretariat.” 

52. La articolul 55, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 55 - Secretariatul comisiei de evaluare are următoarele atribuţii principale:” 

53. La articolul 55, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) transmite rapoartele de evaluare în termenele şi condiţiile prevăzute de lege;” 

54. La articolul 56, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Lucrările fiecărei şedinţe a comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal de 

şedinţă, întocmit de secretariatul comisiei de evaluare şi semnat de toţi membrii prezenţi şi de 

secretariat.” 

55. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Prevederile art. 25 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.” 

56. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 58 - Agenţia monitorizează, prin intermediul secretariatului comisiei de evaluare, durata 

mandatelor membrilor comisiei de evaluare şi îl înştiinţează pe ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice cu 30 de zile înainte de data încetării mandatului unui membru al 

comisiei potrivit art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoştinţa Agenţiei a situaţiilor prevăzute la 

art. 396 alin. (6) lit. b) - g) din același act normativ”. 

57. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 
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„(21) Modelul raportului de activitate pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 

este prevăzut în anexa nr. 1A.” 

58. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul 

cuprins: 

„(31) Modelul referatului de evaluare pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 

este prevăzut în anexa nr. 2A.” 

59. La articolul 61, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul 

cuprins: 

„(41) Modelul raportului de evaluare pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 

este prevăzut în anexa nr. 3A.” 

 

60. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul 

cuprins: 

„(51) Modelul fişei postului înaltului funcţionar public începând cu data de 1 ianuarie 2020 este 

prevăzut în anexa nr. 4A.” 

61. La articolul 631, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 631 - (1) Anual, la finalizarea perioadei de evaluare, Comisia de evaluare informează 

printr-un raport Secretariatul General al Guvernului în legătură cu rezultatele evaluării 

performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici.” 

  

62. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) , cu 

următorul cuprins: 

„(11) Cheltuielile necesare îndeplinirii atribuției Agenției prevăzută la art. 113 se suportă din 

bugetul Agenției.” 

63. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 70. - Persoanele care au avut calitatea de membru în comisia de concurs, în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor şi în comisia de evaluare, anterior constituirii comisiilor prevăzute la 

art. 396 alin. (1) și art. 398 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 au 

obligaţia de a preda noilor comisii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constituirii 

acestora în temeiul art. 620 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, pe bază 

de proces-verbal de predare-preluare, documentele rezultate din activitatea comisiilor 

respective.” 

64. La Anexa nr. 4, nota de subsol 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„4 Se menționează, dacă este cazul: 

- condiția specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu privire la obținerea unui/unei autorizații prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea 

prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției; 

- delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, după caz. ” 

65. După Anexa nr.1 se introduce o nouă Anexă, Anexa nr.1A, prevăzută în Anexa nr.1 la 

prezenta hotărâre. 
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66. După Anexa nr.2 se introduce o nouă Anexă, Anexa nr.2A prevăzută în Anexa nr.2 la 

prezenta hotărâre. 

67. După Anexa nr.3 se introduce o nouă Anexă, Anexa nr.3A, prevăzută în Anexa nr.3 la 

prezenta hotărâre. 

68. După Anexa nr.4 se introduce o nouă Anexă, Anexa nr.4A, prevăzută în Anexa nr.4 la 

prezenta hotărâre. 

69. După Anexa nr. 4A se introduce o nouă Anexă, Anexa nr. 5, prevăzută în Anexa nr.5 la 

prezenta hotărâre.  

 

Art. II. -  (1) Alineatul (51) al art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în 

categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici 

intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a alin. (51) al art. 61 din Hotărârea 

Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul 

carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a 

actualiza fișele de post pentru funcționarii publici din categoria înalților funcționari publici conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 4A. 

 

Art. III. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în 

categoria înalţilor funcţionari publici elaborat de comisia de concurs și publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, aplicabil la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se aplică în 

mod corespunzător pentru concursurile de recrutare și pentru concursurile de promovare pentru 

ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici până la intrarea în 

vigoare a  regulamentului cu privire la procedura de concurs elaborat de comisia de concurs în temeiul 

art. 396 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

 

Art. IV. -  Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari 

publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  
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