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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
 

 
 
 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6         
alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de Ordin al 
preşedintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor 
privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici. 

 
În anul 2019, prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată 
competența de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și 
temporar vacante. Astfel, până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 467 alin. (3)-(9) și 
ale art. 469 din același act normativ, cu excepția situației reglementate la art. 619, 
concursurile se organizează de către fiecare autoritate și instituție publică ai căror 
conducători au competența de numire în funcțiile publice pentru care se organizează 
concursul, în condițiile prevăzute la art. 618 din acelaşi act normativ. 

 
De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost modificată și modalitatea de realizare a publicității 
concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcţiilor publice de execuţie 
temporar vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Astfel, prin art. 618 alin. 
(3) teza I din actul normativ invocat s-a reglementat faptul că “Anunţul privind concursul se 
publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului.”   

 
Pentru asigurarea unei aplicări unitare a normei primare anterior invocate, 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 și completările 
ulterioare, prevede că „Publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei se realizează potrivit 
instrucţiunilor elaborate de Agenţie şi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”  

 
De la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, în practică s-au constatat deficienţe în ceea ce 
priveşte asigurarea publicităţii organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice 



 

 

2 / 2 
 
Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 

de către autorităţile şi instituţiile publice. Pentru aplicare unitară în ceea ce priveşte 
publicitatea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice, precum şi pentru asigurarea 
respectării principiilor prevăzute la art. 467 alin. (1) din actul normativ menţionat apreciem 
util ca anunţul de concurs postat pe site-ul Agenţiei să fie însoţit şi de bibliografia, respectiv 
tematica stabilită pentru concurs. 

  
În acest context, este necesară emiterea de către președintele Agenției a prezentului 

ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
 

Prin prezentul ordin se asigură punerea în aplicare a dispozițiilor art. 39 alin. (1) teza 
a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, prin 
stabilirea instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici în scopul unei reglementări unitare aplicabile autorităților 
și instituțiilor publice organizatoare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice 
vacante și a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante. 

 
În acest context, au fost reglementate aspecte cu privire la: 

- obligația conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de a desemna o persoană 
responsabilă cu transmiterea înştiinţării către Agenție cu privire la organizarea unui 
concurs; 

- modalitățile de transmitere a înștiințării și informațiile obligatorii a fi transmise odată 
cu aceasta; 

- regulile privind încărcarea anunțului de concurs prin intermediul portalului de 
management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici; 

- modalitatea de stabilire a informațiilor menționate în anunțul de concurs; 
- responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din anunțul de 

concurs, etc. 
 

Pentru aplicare unitară în ceea ce priveşte publicitatea concursurilor pentru ocuparea 
funcţiilor publice, precum şi pentru asigurarea respectării principiilor prevăzute la art. 467 
alin. (1) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin proiect s-a formulat recomandarea ca anunţul de concurs postat pe site-ul 
Agenţiei să fie însoţit şi de bibliografia şi tematica pentru concurs.  
 

Precizăm faptul că Ordinul preşedintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Pentru motivele invocate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al preşedintelui 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind 
publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe 
care vă rugăm să îl aprobați. 
 

 
 


