
 

 

   
 

 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI  
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 
 

ORDIN 
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
 
 

Având în vedere: 
 

 prevederile art. 401 alin. (1) lit. p) şi ale art. 467 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

 prevederile art. 39 alin. (1) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 referatul de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunţului de 
concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 
 
În temeiul: art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului            

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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, 

 
 

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
emite prezentul ordin. 

 
 

Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 

 
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Anexă la OPANFP nr. .............../....................... 
 
 

Instrucţiuni privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici 

 
    

 
 

Art. 1. - Scopul prezentelor instrucţiuni este de a asigura o reglementare unitară 
aplicabilă autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare a concursurilor pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante în vederea 
asigurării publicităţii anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, denumită în continuare Agenţia, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Art. 2. – (1) Autorităţile şi instituţiile publice organizatoare a concursurilor pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante au 
obligaţia respectării termenelor pentru înştiinţarea Agenţiei cu privire la organizarea unui 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de 
execuţie temporar vacante sau a unui concurs de promovare într-o funcţie publică de 
conducere vacantă. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice organizatoare a concursurilor pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante însţiinţează 
Agenţia în condiţiile prevăzute la art. 618 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 21 alin. (1) şi art. 
43 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
după cum urmează: 

a) cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs pentru 
organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante sau a unei funcţii publice de conducere vacante, precum şi cu privire la 
concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă; 

b) cu 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs pentru 
organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie temporar vacante. 

 
Art. 3. - (1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice desemnează o persoană, 

de regulă, din cadrul compartimentelor de resurse umane, responsabilă cu transmiterea 
înștiințării cu privire la organizarea unui concurs.  

(2) Înștiințarea poate fi transmisă prin următoarele modalităţi: 
a) prin intermediul portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor 

publici la Secţiunea „Ghişeu electronic”, Subsecţiunea „eRegistratură”;  
b) prin mijloacele de comunicare electronice: e-mail/fax – afişate pe site-ul Agenţiei 

la Secţiunea „Contact”, Subsecţiunea „Datele de contact ale instituţiei”; 
c) prin intermediul serviciului poştal. 

 
Art. 4. - Persoana desemnată conform art. 3 alin. (1) are obligația de a transmite 

odată cu înştiinţarea şi „Anunțul de concurs” în condiţiile prevăzute la art. 6, precum şi 
solicitarea desemnării unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, 
respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul. 

 



 

 

Art. 5. – (1) Publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției se va face cu cel puțin 
30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă de către autoritatea sau instituția 
publică organizatoare a concursului pentru concursul de recrutare organizat în vederea 
ocupării funcţiilor publice de execuţie sau de conducere vacante, precum şi pentru concursul 
de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă, respectiv cu cel puţin 15 zile 
înainte de data probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării 
funcţiilor publice de execuţie temporar vacante.  

(2) Data solicitată pentru publicarea anunțului de concurs se menţionează în 
înștiințarea transmisă în condiţiile prevăzute la art. 2 și 3.  

 
Art. 6. – (1) Anunțul de concurs se încarcă prin intermediul portalului de management 

al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici la Secţiunea „Instrumente de lucru”, 
Subsecţiunea „Anunţ publicare concurs”.  

(2) Anunţul de concurs se încarcă în format editabil, completat cu diacritice, font 
Times New Roman, corp 12 și va cuprinde în integralitate informaţiile prevăzute la art. 39 
alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
Se recomandă ca bibliografia, respectiv tematica stabilită pentru concurs să fie anexată 
anunţului de concurs. 

(3) La data solicitată pentru publicarea anunţului de concurs în înştiinţare conform 
art. 5 alin. (2), Agenţia asigură publicarea anunţului de concurs pe site-ul propriu.  

 
Art. 7. - Pentru informațiile prevăzute la art. 39 alin.(11) lit. b) din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se menționează tipul de 
concurs organizat, respectiv concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacante sau temporar vacante ori, după caz, concurs de recrutare sau promovare 
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante. 

 
Art. 8. - Pentru ”durata normală a timpului de muncă” se specifică expres 8 ore pe 

zi, 40 de ore pe săptămână. 
 
Art. 9. – (1) Informațiile menţionate la art. 39 alin.(11) lit. d) din Hotărârea Guvernului 

nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în condiţiile 
prevăzute la alin. (2)-(7). 

(2) Proba suplimentară se desfăşoară ulterior afişării rezultatelor la selecţia dosarelor 
şi este gestionată de către unul sau mai mulţi experţi în domeniu, potrivit art. 47 alin.(2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Prin locul desfășurării probei suplimentare se înțelege sediul autorității sau 
instituției publice organizatoare a concursului, potrivit definiției menţionate la art. 3 lit. e2) 
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Prin locația desfășurării probei suplimentare se înțelege spațiul precis determinat 
de desfășurare a probei de concurs, care poate fi locul de desfășurare a concursului sau un 
alt spațiu care să asigure condiții optime de desfășurare a probelor de concurs, potrivit 
definiţiei menţionate la art. 3 lit. e3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările 
și completările ulterioare. 

(5) Se menționează expres tipul probei suplimentare, respectiv cunoştinţe de 
operare/programare pe calculator, cunoaşterea unei/mai multor limbi străine sau alte probe 
suplimentare, precum şi nivelul solicitat al acestor cunoştinţe, astfel cum sunt prevăzute în 
fişa postului, nivel de bază, nivel mediu sau avansat, după caz. 

(6) Autorităţile sau instituţiile publice organizatoare a concursului pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante aprobă o 
procedură aplicabilă în cazul organizării unei probe suplimentare, în conformitate cu 
prevederile art. 47 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Procedura se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare a concursului. 



 

 

(7) Competențele specifice necesare exercitării funcției publice vacante sau temporar 
vacante pentru care se organizează concurs se pot dovedi și prin documente emise în 
condițiile legii, fără a fi necesară organizarea unei probe suplimentare. Autoritatea sau 
instituția publică organizatoare a concursului stabilește modalitatea prin care competențele 
specifice se dovedesc, potrivit art. 31 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 10. - Pentru ”locul sau locația desfășurării probei scrise” se au în vedere 

definițiile prevăzute la art. 3 lit. e2) și e3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 11. – (1) Informațiile menţionate la art. 39 alin.(11) lit. f) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare se completează în 
condiţiile prevăzute la alin. (2)-(6). 

(2) Condițiile de studii se stabilesc astfel: 
a) pentru funcţiile publice de clasa I, se solicită studii universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
b) pentru funcţiile publice de clasa a II–a, se solicită studii superioare de scurtă durată, 

absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna; 
c) pentru funcţiile publice de clasa a III-a, se solicită studii liceale, respectiv studii 

medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 
(3) Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor 

publice de clasa I şi a II-a se stabilesc potrivit nomenclatoarelor domeniilor şi specializărilor 
din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarelor 
domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din 
cadrul acestora, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) În aplicarea prevederilor art. 465 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice 
de conducere vacante, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare 
de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor 
publice se stabilesc potrivit art. 468 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(6) ”Alte condiţii specifice” se pot referi la îndeplinirea următoarelor condiţii: 
a) absolvirea unor perfecţionări/specializări stabilite prin acte normative pentru 

ocuparea/exercitarea unei funcţii publice şi/sau, după caz, a unor perfecţionări/specializări 
considerate utile pentru desfăşurarea activităţii în exercitarea funcţiei publice; 

b) obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, potrivit art. 465 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Art. 12. – (1) Informaţiile referitoare la ”perioada de depunere a dosarelor de 

concurs” se stabilesc în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(4).  
(2) În cazul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, dosarele de 

concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs, în 
conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 8 zile de la data 
publicării anunţului de concurs, în cazul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie temporar vacante, conform art. 72 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, 
cu modificările și completările ulterioare. 



 

 

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează având în vedere inclusiv ziua când 
au început și ziua când s-au sfârșit, potrivit art. 156 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în situația în care ultima zi se 
împlinește într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală, acestea se prelungesc până la 
sfârșitul primei zile lucrătoare, conform art. 156 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) În anunțul de concurs transmis pentru publicare Agenției se indică în mod expres 
perioada de depunere a dosarelor de concurs, cuprinzând prima și ultima zi de depunere a 
acestora, calculate conform alin. (3). 

 
Art. 13. – (1) Stabilirea bibliografiei şi a tematicii de concurs se fac în condiţiile 

prevăzute la alin. (2)-(5). 
(2) Bibliografia conţine în mod obligatoriu Constituţia României, republicată, titlul I 

şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Bibliografia şi tematica se stabilesc de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare a concursului, la propunerea compartimentelor de specialitate. 

(4) Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de 
informare şi documentare expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia publică pentru care 
se organizează concursul. 

(5) Tematica se stabileşte pe baza bibliografiei. 
 
Art. 14. - Data publicării anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei va fi aceeaşi cu data 

publicării anunţului de concurs pe site-ul instituţiei publice organizatoare a concursului. 
 
Art. 15. – (1) Anunţurile de concurs postate pe site-ul Agenţiei nu pot fi modificate şi 

se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului. 
(2) Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul 

anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea în temeiurile legale prevăzute 
de actele normative în vigoare aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice 
organizatoare a concursului. 

 
 
 

Preşedinte 
Liviu MĂLUREANU 
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