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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 Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor 

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

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. III alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice 

din 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 după cum urmează: 

 
1. 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, potrivit art. 397 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia 
publică vacantă sau temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici propune 
persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică modalitatea de ocupare a 
funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în condiţiile prevăzute la alin. (1). 
 (3) Persoana care are competenţa de numire în funcţia publică din categoria înalţilor 
funcţionari publici comunică în scris decizia asupra modalităţii de ocupare a funcţiei publice 
din categoria înalţilor funcţionari publici propuse conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice în cadrul căreia se află funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici.” 
 

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(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 
funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici se transmite Agenţiei 
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Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, de către conducătorii 
autorităţilor sau instituţiilor publice în cadrul cărora se află funcţiile publice vacante, pentru 
a fi comunicată secretariatului comisiei de concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. 
a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

 
3. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de realizare a mobilităţii este în sarcina 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se realizează mobilitatea înaltului 
funcţionar public pentru funcţiile publice prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) şi d).” 

 
4. La articolul 33 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) prin decizie a prim-ministrului, la solicitarea motivată a conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se regăseşte funcţia publică respectivă, 
pentru funcţiile publice de secretar general, secretar general adjunct și secretar general al 
instituției prefectului;” 

 
5. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se abrogă. 

 
6. La Anexa nr. 4, nota de subsol 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„9 Se întocmeşte de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei 
stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice de secretar general şi secretar 
general adjunct din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum și pentru funcţiile publice de secretar general al instituției 
prefectului, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii 
guvernamentali.” 
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