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Concursul naţional - context

Strategia 

funcţiei publice 

2016-2020, 

proiect 2021-

2027

Cadrul de 

competenţe 

pentru 

funcţionarii 

publici

OUG nr. 

57/2019 –

Codul 

administrativ

Proiectul 

SIPOCA 136, 

PNRR

Concursul 
naţional



Noul sistem 

de recrutare

Recrutare bazată pe competenţe

Rezultate aşteptate

Nevoile de recrutare identificate și planificate pentru următorii 3 ani

Grupul de candidați preselectați creat și valabil pentru următorii 3 ani

Recrutare pe criterii de merit

Îmbunătățirea eficienței procesului de recrutare

Îmbunătățirea eficacității metodelor de publicitate utilizate pentru

promovarea concursurilor de recrutare

Îmbunătățirea adecvării personalului nou recrutat la cerințele și
așteptările instituțiilor angajatoare

Îmbunătățirea abilităților membrilor comisiilor de concurs de evaluare a

competențelor

A
N

FP
 (p

e 
b

az
a 

co
n

tr
ib

u
ţi

ilo
r 

in
st

it
u

ţi
ilo

r 
p

u
b

lic
e

)

Planificarea 
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recrutare pe 
trei ani
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administraţia 
publică centrală şi 
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A doua etapă a 
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pentru 
administraţia 
publică centrală şi 
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Etapele noului model de recrutare

Competenţe 

generale

Competenţe 

specifice

 

 planificarea procesului de recrutare (planificarea 

resurselor umane și planul de recrutare); 

I. ETAPA I: CONCURSUL NAȚIONAL:  

 campania publicitară; 

 selectarea și numirea comisiei de concurs;  

 procesul de depunere a candidaturii; 

 verificarea eligibilității;  

 testare preliminară (inclusiv teste de aptitudine, teste 

de limbă, teste IT, teste de cunoștințe generale din 

domeniul administrației publice); 

 centru de evaluare/ testare avansată; 

 gestionarea grupului de candidați preselectați.  

Toate etapele de testare (vi și vii) includ acțiuni specifice 

legate de procedurile de contestație.  

 

II. ETAPA a II-a: CONCURS PE POST                   

 publicitate și invitație trimisă candidaților 

preselectați din grupul gestionat de ANFP; 

 numirea comisiei de selecție; 

 interviuri, inclusiv procedurile de contestație;  

 numirea în funcție.  



Sistemul informatic – concurs naţional (I)

Etapa concursului/ 

Modul funcţional

Funcţionalităţi ale sistemului informatic 

1. Planificarea 

recrutării

Mecanism de declarare/introducere posturi necesare

Notificări către instituțiile care participă la realizarea planului de 

recrutare 

Introducerea necesarului de posturi

Centralizarea şi raportarea planului de recrutare

Modificarea planului de recrutare în baza feedback-ului MF/Avizator

Publicarea Planului de recrutare final

2. Înrolarea 

candidaţilor/ Crearea 

profilelor de candidat 

Mecanism de înrolare utilizatori, autorizare, modificare parolă etc.

Completarea profilului şi atașare de documente suport

3. Înscrierea la 

concurs/ „depunerea 

dosarelor” online

Definirea calendarului de înscriere la fiecare concurs

Notificarea candidaților înrolați
Completarea formularului de înscriere (date preluate din profil + alte 

date conform solicitărilor de concurs)

Alegere documente suport (din cele atașate in Profil)

Transmiterea dosarului de înscriere la concurs (in interiorul 

calendarului definit)

Validarea îndeplinirii condițiilor minime pentru post (comparație intre 

cerințele postului şi informațiile declarate în formularul de înscriere)



Sistemul informatic – concurs naţional (II)

Etapă a 

concursului/ 

Modul funcţional

Funcţionalităţi ale sistemului informatic 

4.  Validarea 

dosarelor de 

concurs/ Etapa de 

„selecţie a 

dosarelor”

Gestionarea membrilor comisiei (comisiilor) de concurs/ 

soluţionare contestaţii (membrii,  secretari, cu roluri specifice)

Flux de validare a documentelor de înscriere

Flux de solicitare clarificări/completări cu deblocarea 

dosarului de înscriere

Notificare candidați pentru clarificări/ completări

Flux de adăugare completări / clarificări şi evidențiere 

modificări

Validare dosar de înscriere – membrii comisiei

Publicare rezultate intermediare

Notificare candidați cu privire la publicarea rezultatelor

Flux de depunere contestație 

Evaluare contestații şi validare finală

Publicare rezultate finale

Notificare candidați cu privire la publicarea rezultatelor finale



Sistemul informatic – concurs naţional (III)

Etapă a 

concursului/ 

Modul 

funcţional

Funcţionalităţi ale sistemului informatic 

5. Testarea 

preliminară

(teste de 

cunoştinţe 

generale,  IT, 

limbă străină, 

aptitudini 

cognitive)

- Creare baterii de întrebări/ domenii sau alte criterii considerate 
relevante

- Definire centre de testare (localizare, capacitate, etc.)
- Definire calendar examen si alocare candidați in grupe/centru, definire 

orar de examinare grupe
- Notificare candidat cu privire la ora si locația examenului
- Validarea identității candidatului la prezentarea în centrul de examen. 

Testele se vor activa doar pentru candidații prezenți în centru la ora 
planificată.

- Rularea testelor într-o singura sesiune, secvențial
- Mecanisme de reluare a sesiunii în cazul în care apar probleme tehnice
- Afișarea rezultatelor în contul utilizatorului (după finalizarea tuturor 

sesiunilor de examinare)
- Flux de depunere contestații
- Rezultate contestații
- Afișare rezultate finale în contul utilizatorilor şi în zona publică



Sistemul informatic – concurs naţional(IV)

Etapă a 

concursului/ 

Modul 

funcţional

Funcţionalităţi ale sistemului informatic 

6.  Testarea 

avansată

(Centrul de 

evaluare)

Crearea paginilor necesare introducerii rezultatelor 

Crearea rolurilor specifice evaluatorilor şi acordarea accesului 

pentru introducerea rezultatelor

Afișarea rezultatelor:  în contul candidatului şi public

Notificarea candidaților cu privire la publicarea rezultatelor

Flux de depunere contestații, soluţionare contestații

Afișare rezultate finale

Notificare candidaţi şi afișare publică a listei 

Creare listă de candidaţi valabilă 3 ani pentru concursurile 

pe post



Sistemul informatic – concurs naţional(V)

Etapă a 

concursului/ 

Modul 

funcţional

Funcţionalităţi ale sistemului informatic 

7.  Concursul pe 

post

Declararea posturilor vacante (scoaterea la concurs) de către 

instituțiile publice, utilizând MigBook (sistemul actual de 

management al funcțiilor publice)

Publicarea concursului pentru postul declarat în platforma 

de Concurs Național

Notificarea candidaților cu privire la concursul publicat

Înscrierea on-line a candidaților la concurs (dosar electronic). 

Platforma va permite și înrolarea actualilor funcționari publici

Concursul - derulat de către autoritatea publică, rezultatele fiind 

încărcate în platforma prin care se vor notifica participanții cu 

privire la clasament

Doar candidatul de pe locul 1 va prezenta documentele suport în 

format fizic, pentru validarea pe post







Avantaje candidaţi




