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CALENDAR ORIENTATIV ACTIVITĂȚI IMPLEMENTARE OUG NR. 191/2022 PENTRU 
MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA  

OUG NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV 
Publicare la 30 decembrie 2022 în Monitorul Oficial al României nr. 1280/2022, Partea I 

 

   
Pas Termene Acțiune Temei legal  

1.  30 dec. 2022 publicarea OUG nr. 191/2022  

2.  30 dec. 2022 + 10 zile 
lucrătoare  

13 ianuarie 2023 

autoritățile și instituțiile publice au 
obligația de a stabili un minimum de 10% 
din numărul total al funcțiilor publice de 
execuție vacante pentru funcțiile publice 
de execuție vacante de grad profesional 
debutant 

Art. V alin. (1) din OUG nr. 
191/2022 

3.  30 dec. 2022 +10 zile 
lucrătoare + 5 zile 
lucrătoare  

20 ianuarie 2023 

avizul Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici prealabil și obligatoriu 

Art. V alin. (2) din OUG nr. 
191/2022 

4.  30 dec. 2022 + 45 zile 
calendaristice  

13 februarie 2023 

procedura de elaborare și avizare a 
cadrelor de competență pentru funcțiile 
publice din categoria înalților funcționari 
publici și funcțiile publice de execuție, 
grad profesional debutant 

Art. III alin. (1) din OUG nr. 
191/2022 

5.  30 dec. 2022 + 45 zile 
calendaristice + 5 zile 
lucrătoare 

~20 februarie 2023 

Agenția centralizează necesarul de funcții 
publice transmis de autoritățile și 
instituțiile publice 

Art. VI alin. (1) din OUG nr. 
191/2022 

6.  30 dec. 2022 + 45 zile 
calendaristice + 5 zile 
lucrătoare + 15 zile 
calendaristice 

~7 martie 2023 

se publică în MO al României OPANFP 
pentru aprobarea necesarului de funcții 
publice previzionate pentru desfășurarea 
proiectului-pilot 

Art. VII alin. (1) din OUG nr 
191/2022 

7.  Martie 2023 (aprox. 
15 martie 2023) 

După aprobare OPANFP necesar funcții 
publice se publică anunțul cu privire la 
etapele de desfășurare ale concursului 
național cu cel puțin 30 de zile 
calendaristice înainte de data desfășurării 
concursului 

Art. 12 din Anexa nr. 2 la OUG nr 
191/2022 (anexa nr. 9 la OUG nr. 
57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare) 

8.  30 dec. 2022 + 30 zile 
calendaristice 

~ 30 ianuarie 2023 

OPANFP instrucțiuni privind publicarea 
anunțului privind organizarea etapei de 
selecție pentru funcțiile publice 

Art. VII alin. (2) din OUG nr 
191/2022 

9.  30 dec. 2022 + 60 zile 
calendaristice 

~ 27 februarie 2023 

OPANFP pentru aprobarea instrucțiunilor 
privind utilizarea instrumentelor 
informatice pentru extragerea 
propunerilor de subiecte de către membrii 
comisiei de concurs pentru etapa de 

Art. VII alin. (3) din OUG nr 
191/2022 
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selecție 

10.  30 dec. 2022 + 60 zile 
calendaristice 

~ 27 februarie 2023 

OPANFP pentru aprobarea procedurii și 
condițiile tehnice pentru înregistrarea 
probelor de concurs, accesul la 
înregistrarea probelor de concurs și 
stocarea înregistrării  

Art. VII alin. (4) din OUG nr 
191/2022 

11.  Pas 7 (anunț cu privire 
la etapele concursului 
național) + 20 zile 
calendaristice 

~3 aprilie 2023 (cu 
publicare în Monitorul 
Oficial al României a 
anunțului de concurs 
național în 15 martie 
2023) 

Constituire dosare de concurs – prin 
platforma informatică de concurs 

(în funcție de ziua publicării Anunțului de 
concurs în Monitorul Oficial al României) 

 

Art. 28 alin. (1) din Anexa nr. 2 la 
OUG nr 191/2022 

12.  Pas 11+ 15 zile 
lucrătoare 

~26 aprilie 2023 

Verificarea eligibilității de către comisiile 
de concurs 

 

Art. 32 alin. (2) din Anexa nr. 2 la 
OUG nr 191/2022 

13.  Între 1 săptămână și 4 
săptămâni, în funcție 
de numărul de 
candidați declarați 
admiși la proba de 
verificare a 
eligibilității 

~3 mai – 31 mai 2023 

Testarea preliminară 

 

 

În funcție de pasul 7  

14.  Între 1 săptămână și 2 
săptămâni, în funcție 
de numărul de 
candidați declarați 
admiși la testarea 
preliminară  

~06 iunie – 21 iunie 
2023 

(în funcție de numărul 
de candidați care au 
fost declarați admiși la 
testarea preliminară) 

Testarea avansată  

(în centrele de evaluare, ulterior finalizării 
testării preliminare) 

În funcție de pasul 7 

15.  După finalizarea 
testării avansate 

~28 iunie 2023 

Afișarea raportului final al concursului 
național 

Art. 53 din Anexa nr. 2 la OUG nr. 
191/2022 

16.  Pas 15+30 zile 
calendaristice 

~27 iulie 2023 

Demarare procedură de organizare a 
etapei de selecție de către autoritățile și 
instituțiile publice 

Art. 59 alin. (2) din Anexa nr. 2 la 
OUG nr. 191/2022 

17.  Cu cel puțin 10 zile 
lucrătoare înainte de 
data publicării 
anunţului de concurs 

Înștiințarea ANFP de către autoritățile și 
instituțiile publice cu privire la 
organizarea concursului pe post 

Art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 2 la 
OUG nr. 191/2022 

 


