
   

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 

O R D I N 

privind fundamentarea unor măsuri de eficientizare a organizării și desfășurării 

concursurilor de recrutare și promovare pentru funcții publice de conducere                    

locale și teritoriale 

 

 

     Având în vedere:   

- prevederile art.22 alin.1 lit. d) și l) și art.24 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art. 4 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

- prevederile art.2 din Decizia Prim - ministrului nr.356 din 16 noiembrie 2016 privind 

unele măsuri pentru exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 16 noiembrie 2016 

În temeiul: art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 12 alin. (6) și alin. (8) 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 

 

O R D I N 

    

Art.1  În termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin, Direcția Generală 

Reglementare, Monitorizare și Contencios și Direcția Generală Managementul Funcției Publice 

întreprind următoarele activități de evaluare preliminară și de organizare a executării legii, după 

cum urmează: 

1) elaborarea și prezentarea unui punct de vedere specializat, având ca bază legală actualul 

cadru legislativ sectorial care reglementează domeniul funcției publice, pentru fundamentarea 

deciziilor conducerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) în sensul posibilității 

organizării și desfășurării concursurilor de recrutare pentru funcțiile publice de conducere 

locale și teritoriale a căror competență aparține ANFP, astfel: 

a) la sediul instituțiilor prefectului pentru funcțiile publice de conducere din cadrul 

acestora, din  cadrul serviciilor publice deconcentrate, precum și pentru cele de secretar 

al unităților administrativ-teritoriale; 

b) la sediul unităților administrativ-teritoriale (județe, orașe/municipii, comune) pentru 

funcțiile publice de conducere din aparatul de specialitate al consiliului județean și al 

primarului, precum și cele din autoritățile și instituțiile publice aflate în subordinea 

autorităților administrației publice locale, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, 

finanțate în condițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și în a căror 

structură sunt stabilite și avizate funcții publice. 



2) elaborarea și prezentarea unei note de fundamentare care să cuprindă o analiză de impact și 

un studiu de oportunitate, în vederea unor intervenții legislative, prin acte de reglementare 

primară sau infralegislative cu caracter normativ, pentru descongestionarea activității, 

raționalizarea unor avize și proceduri și pentru transferarea/delegarea unor competențe ce 

aparțin ANFP către instituțiile prefectului și autoritățile administrației publice locale. 

3) elaborarea și prezentarea unei propuneri-cadru  pentru realizarea și gestionarea unui sistem 

central integrat de evidență a posturilor publice la nivel național (funcții publice, de demnitate 

publică și contractuale), actualizat în timp real și care să se constituie într-un suport decizional 

și de informare inter-instituțională pentru politica publică de resurse umane, la nivelul 

Guvernului, care exercită conducerea generală a administrației publice. 

4) elaborarea și prezentarea unui set unitar, util și actualizat de subiecte de concurs, formulate 

din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și Legea nr.7/2004 privind codul 

de conduită a funcționarilor publici, ca parte din bibliografia obligatorie, stabilită în condițiile 

legii. 

 

Art.2 Prezentul ordin se comunică pentru punere în aplicare directorilor generali ai structurilor 

funcționale prevăzute la art.1, precum și pentru informare instituțiilor prefectului, structurilor 

asociative ale autorităților administrației publice locale și organului de specialitate al 

administrației publice centrale supraordonat ierarhic, respectiv Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

 

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

 

Cristian Bitea 

Vicepreședinte – subsecretar de stat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

București,  

Nr.3015/06.12.2016 


