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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE , 

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE 81 ADMINI8TRATIEI 
AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI' , 

ORDIN 
pentru aprobarea mstructiunllor privind publicarea 
anuntului de concurs pe site-ul Agentiei Natlonale 

a Functionarilor Publici , 
Avand in vedere: 
- prevederile art. 401 alin. (1) lit. p) 9i ale art. 618 alin. (3) din Ordonanta de 

urqenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile sl 
cornpletarile ulterioare; 

- prevederile art. 39 alin. (1) teza a II-a din Hotararea Guvernului 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici, cu modiflcarile 9i completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare nr. 14.391/2021 a proiectului de ordin al 
pregedintelui Agentiei Nationals a Functionarllor Publici pentru aprobarea 
lnstructiunilor privind publicarea anuntului de concurs pe site-ul Aqentiel Nationale 
a Functionarilor Publici, 

in temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modlficarile 9i completarile ulterioare, sl 
al art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea 9i 
functionarea Aqentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata, cu rnodificarile 
9i cornpletarile ulterioare, 

presedlntele Agentiei Nationale a Functlonarilor Publici emite prezentul 
ordin. 

Art. 1. - Se aproba lnstructiunile privind publicarea anuntului de concurs pe 
site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prevazute in anexa care face 
parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I. 

Pregedintele Aqentiei Nationale a Functionarilor Publici, 
Liviu Malureanu 

Bucuresti, 2 aprilie 2021. 
Nr.279. 

INSTRUCTIUNI 
privind publicarea anuntulul de concurs pe slte-ul Agentiei Nationale a Functionarllor Publici 

Art. 1. - 8copul prezentelor instructiuni este de a asigura 0 
reglementare unitara aplicabila autoritatilor 9i institutiilor publice 
organizatoare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice 
vacante sl a functiilor publice de executie temporar vacante, in 
vederea publicarii anuntului de concurs pe site-ul Aqentiei 
Nationals a Functionarilor Publici, denumita In continuare 
Agentia, in conditiile prevazute la art. 618 alin. (3) din Ordonanta 
de urgen~a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, si la art. 39 alin. (1) din 
Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea 9i dezvoltarea carierei functionarllor publici, 
cu modiflcarlle 9i cornpletarile ulterioare. 

Art. 2. -Anuntul de concurs se transmite de eompartimentul 
de resurse umane din eadrul autoritatii sau institutlei publice 
odata cu Instilntarea privind organizarea concursului, care se 

cornunica Aqentiei, in condititle prevazute la art. 618 alln. (2) din 
Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modiflcarlle 
9i cornpletarile ulterioare, 9i la art. 21 din Hotararea Guvernului 
nr. 611/2008, cu rnodiflcarlle 9i completarile ulterioare. 

Art. 3. - (1) Publicarea anuntului de concurs pe site-ul 
Agentiei se va face cu cel putin 30 de zile inainte de data 
stabilita pentru proba sensa de catre autoritatea sau institutia 
publica organizatoare a concursului pentru concursul de 
recrutare organizat in vederea ocuparii functlilor publice de 
executie sau de conducere vacante, precum si pentru concursul 
de promovare intr-o functie publica de conducere vacanta, 
respectiv cu eel putin 15 zile inainte de data probei scrise pentru 
concursul de recrutare organizat Tn vederea ocuparii functiilor 
publice de executie temporar vacante. 
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(2) Data solicltata pentru publicarea anuntului de concurs se 
mentloneaza in lnstlintarea privind organizarea concursului. 

Art. 4. - (1) Anuntul privind concursul cuprinde In mod 
obligatoriu mrormanuo prevazute la art. 39 alin. (11) din 
Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile 9i 
cornpletarile ulterioare. 

(2) in titlul anuntului de concurs se mentioneaza tipul de 
concurs organizat, respectiv, concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei functil publice de executie vacante sau temporar 
vacante ori, dupa caz, concurs de recrutare sau promovare 
pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante, 
precum si functla pubfica/functille publice pentru care se 
orqanlzeaza concursul. 

Art. 5. - Pentru informatiile prevazute la art. 39 alin. (11) 
lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, eLI rnodificarile !?i 
cornpletarile ulterioare, se mentloneaza denumirea autoritatll 
sau institutiel publice organizatoare a eoncursului, astfel cum 
este prevazuta In actul normativ sau administrativ de organizare 
9i functionare al aeesteia. 

Art. 6. - Pentru lnforrnatiile prevazute la art. 39 alin. (11) 
lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, eu rnodificarile si 
cornpletarile ulterioare, se rnentioneaza denumirea functiei 
publice pentru care se orqanizeaza concurs, eategoria, clasa, 
gradul profesional, dupa caz, 10, eu identifiearea structurii din 
cadrul autoritatn sau institutlei publice din care face parte postul 
vacantltemporar vacant. 

Art. 7. - Pentru lnforrnatiile prevazute la art. 39 alin. (11) 
lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si 
cornpletarile ulterioare, se rnentioneaza: 

a) 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptarnana, pentru .durata 
norrnala a timpului de rnunca": 

b) 4 ore pe zi, 20 de ore pe saptarnana, pentru .durata 
redusa a timpului de rnunca la jurnatate de norma". 

Art. 8. - (1) Pentru informatille prevazute la art. 39 alin. (11) 
lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu rnodiflcarile 9i 
completarile ulterioare, se mentioneaza: 

a) data 9i ora desfasurarii probei suplimentare, stabilite in 
condltiile prevazute la art. 47 alin. (2) din Hotararea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modificarile si cornpletarile ulterioare; 

b) loeul sau locatia desfasurarii probei suplimentare 
stabilit/stabilita In conditiile prevazute la art. 3 lit. e2) 9i e3) din 
Hotararea Guvernului nr. 611/2008, eu modlftcarile sl 
completarile ulterioare. 

(2) In masura In care pentru testa rea competentelor specifice 
se orqanizeaza probe suplimentare, In anuntul de concurs se 
mentioneaza expres tipul probei/probelor suplimentare, 
respectiv cunostinte de operare/programare pe calculator, 
cunoasterea unei/mai multor limbi straine sau alte probe 
suplimentare, precum 9i nivelul solicitat al acestor cunostinte, 
astfel cum sunt prevazute in fisa postului, nivel de baza, nivel 
mediu sau avansat, dupa caz. 

Art. 9. - Pentru inforrnatiile prevazute la art. 39 alin. (11) 
lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu rnodlficartle ~i 
completarile ulterioare, se rnentloneaza: 

a) data ~i ora desfasurarii probei scrise; 
b) locul sau locatia desfasurarii probei scrise stabllit/stablllta 

In conditiile prevazute la art. 3 lit. e2) si e3) din Hotararea 
Guvernului nr. 611/2008, cu rnodificarrle 9i cornpletarile 
ulterioare. 
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Art. 10. - Pentru mtormatiile prevazute la art. 39 alin, (11) 
lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile !j>i 
completarile ulterioare, se rnentloneaza: 

a) conditiile de studii, stabilite cu respectarea art. 386 sl, 
dupa caz, a art. 465 alin. (3) din Ordonanta de urqenta a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 
precum 9i a art. 20 alin. (2) din Hotararea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modiflcanle 9i completarile ulterioare; 

b) conditiile minime de vechime In specialitatea studiilor 
necesare ocuparii functiilor publice stabilite In conditille art. 468 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modlficarile 9i cornpletarile ulterioare; 

c) alte condltii specifice, care se pot referi la absolvirea unor 
perfectlonart/speclallzari stabilite prin acte normative pentru 
ocuparea/exercitarea unei functii publice si/sau, dupa caz, a 
unor perfectionarl/specializari considerate utile pentru 
desfasurarea actlvitatii In exercitarea functiei publice sau 
obtinerea unui/unei avlz/autorlzatii prevazut/prevazute de lege, 
In condltiile prevazute la art. 465 alin. (2) din Ordonanta de 
urqenta a Guvernului nr. 57/2019, eu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Art. 11. - Pentru inforrnatiile prevazute la art. 39 alin. (11) 
lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu rnodificarile 9i 
completarile ulterioare, se rnentioneaza intervalul de timp in care 
persoanele interesate l!j>i pot depune dosarul de concurs, stabillt 
In conditiile prevazute la art. 49 alin. (1) sau, dupa caz, art. 72 
alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu rnodiflcarile 
9i completarile ulterioare. 

Art. 12. - Pentru lntorrnatiile prevazute la art. 39 alin. (11) 
lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu rnodificarile 9i 
cornpletarile ulterioare, se mentioneaza adresa de 
corespondenta, telefonul/fax-ul, e-mail-ul 9i functia publica 
detinuta de persoana responsabila cu primirea dosarelor de 
concurs. 

Art. 13. - (1) Anuntul de concurs se incarca de catre 
persoana responsabila desernnata din cadrul compartimentului 
de resurse umane, prin intermediul portalului de management al 
functiilor publice si al functionarilor publici la sectiunea 
"I nstrumente de lucru", subsectiunea .Anun; publicare concurs". 

(2) Anuntul de concurs se lncarca In format editabil, 
completat cu diacritice, font Trebuchet, corp 12. Se recomanda 
ca bibliografia, respectiv tematica stabilita pentru concurs sa fie 
anexate anuntului de concurs. 

(3) La data solicitata pentru publicarea anuntului de concurs 
In lnstilntare conform art. 3 alin. (2), Aqentia asiqura publicarea 
anuntului de concurs pe site-ul propriu. 

Art. 14. - Data publicarii anuntulul de concurs pe site-ul 
Aqentlei va fi aceeasi cu data pubticarii anuntulul de concurs pe 
site-ul lnstltutiei publice organizatoare a concursului. 

Art. 15. - (1) Anunturile de concurs postate pe site-ul 
Aqentiei nu pot fi rnodificate 9i se mentin la locul de publicare 
pana la finalizarea concursului. 

(2) Responsabilitatea privind legalitatea 9i corectitudinea 
informatiilor din continutul anuntului de concurs publicat pe site-ul 
Aqentiei 9i lncadrarea In temeiurile legale prevazute de actele 
nonnative tn vigoare apartine In exclusivitate autoritatli sau 
institutiei publice organizatoare a concursului. 


