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Notă 
privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 
 

Hotărâre a Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici a fost adoptată în aplicarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici și are ca obiect de reglementare organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici. 
 

În înțelesul hotărârii Guvernului anterior menționată, cariera în funcţia publică cuprinde 
ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de 
serviciu al funcţionarului public până în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii. În 
rândul dispozițiilor asociate organizării carierei funcționarilor publici, se regăsesc reglementate 
și organizarea și desfășurarea de concursuri de recrutare și de promovare pentru ocuparea 
diferitelor categorii de funcții publice. 
 

În data de 05.07.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 555 
din 05 iulie 2019 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Ca urmare a intrării în vigoare a acestui act normativ prin art. 597 alin. (2) lit. b) Legea nr. 
188/1999 a fost abrogată parțial, iar o serie de norme referitoare la organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici de natura celor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost reglementate la nivel de lege.  
 

În acest context, art. 617 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
prevede că în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
pune în acord cu prevederile codului. 
 

Principalele reglementări prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 au în 
vedere aspecte precum: 

- competența de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 
publice de conducere și de execuție, inclusiv modalitatea de constituire a comisiilor de 
concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

- procedura de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 
publice; 

- modalitatea de asigurare a publicității diferitelor tipuri de concursuri; 



- elementele obligatorii din bibliografia și tematica stabilită în cadrul concursurilor pentru 
ocuparea funcțiilor publice;  

- modalitatea de soluționare a contestațiilor; 
- amânarea concursului, etc. 

 
Prin art. 472 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 s-a reglementat accesul 

persoanelor cu dizabilităţi în funcţia publică. În acest context, Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările și completările ulterioare, trebuie completată cu norme pentru 
punerea în aplicare a textului menționat și a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
De asemenea, în anul 2016 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus 
în aplicare prin Legea nr. 190/2018. În acest context a rezultat nevoia de modificare a 
modalității actuale de afișare a rezultatelor la probele concursului, cu respectarea regimului 
juridic al datelor cu caracter personal. 
 

Totodată, mai multe norme juridice care sunt în prezent cuprinse în Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, au fost reglementate la nivel de 
lege în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, fiind necesară abrogarea 
expresă a acestora sau folosirea normelor de trimitere. 
 

Având în vedere că potrivit prevederilor art. 597 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată parțial, este necesară revizuirea 
normelor de trimitere la acest act normativ. 
 

Față de Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată 
începând cu 1 ianuarie 2020, prevăzută în Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 este necesară aprobarea unei anexe cuprinzând formularul raportului de evaluare 
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea 
desfășurată începând cu perioada vizată. 
 

Totodată, în practica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici au fost identificate 
dispoziții legale care au creat dificultăți în procesul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările și completările ulterioare, fiind necesară modificarea/completarea 
acestora.  
 

În prezent concursurile de recrutare și de promovare se organizează și se desfășoară 
potrivit art. 617 alin. (2) și art. 618 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

De asemenea, art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, stabilește competența de organizare a concursurilor pentru funcţiile publice vacante 
din autorităţile şi instituţiile publice, de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a şi până 
la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 467 alin. (3) - (9) şi ale art. 469, cu excepţia situaţiei 
reglementate la art. 619. 



 
În aplicarea art. 617 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 a fost 

elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici. 
 

Astfel, în principal, prin prezenta hotărâre se pun de acord prevederile Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, în 
scopul unei aplicări coerente și unitare, respectiv:  
 

- se modifică competența de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 
funcțiilor publice de conducere și de execuție. Astfel, concursurile de recrutare pentru 
funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice sunt organizate şi se 
desfăşoară, în condiţiile legii de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 
369 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, ai căror conducători au 
competenţa de numire în funcţiile publice pentru care se organizează concursul pentru 
ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante şi temporar 
vacante. În acest context, se modifică inclusiv componența comisiilor de concurs și a 
comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

- cu privire la procedura de organizare și desfășurare a concursurilor se elimină avizul 
Agenției în ceea ce privește organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare 
pentru care competenţa de organizare aparţinea Agenţiei sau autorităţilor şi instituţiilor 
publice din administraţia publică centrală; 

- se schimbă modalitatea de asigurare a publicității concursului. Potrivit noilor reglementări 
publicitatea concursului se realizează prin publicarea anunțului de concurs la secțiunea 
special creată în acest scop pe pagina proprie de internet a autorității sau instituției 
publice organizatoare a concursului, cât şi pe site-ul Agenţiei; 

- se introduc tematici obligatorii în bibliografia de concurs cu privire la respectarea 
demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea 
şi combaterea incitării la ură şi discriminare;  

- au fost revizuite cazurile în care comisia de soluționare a contestațiilor admite sau, după 
caz, respinge contestația; 

- se elimină posibilitatea suspendării concursurilor având în vedere că suspendarea nu 
mai este o atribuție a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, reglementată la nivel de 
lege, etc. 

 
Totodată, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin 
proiect se reglementează expres obligativitatea autorităților și instituțiilor publice de a permite 
accesul neîngrădit precum și accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcții publice 
persoanelor cu dizabilități, precum și stabilirea unor norme referitoare la desfășurarea 
concursului în această situație. 
 

Prin raportare la dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin 
Legea nr. 190/2018, a fost modificată modalitatea de afișare a rezultatelor obținute de candidați 
la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor 
finale ale concursului. Astfel, fiecărui candidat îi va fi atribuit un număr de înregistrare a 
dosarului odată cu înscrierea la concurs. 



 
Pentru evitarea dublei reglementări, prin proiect se propune abrogarea normelor juridice 

care au corespondent la nivel de lege cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, respectiv folosirea normelor de trimitere. 
 

De asemenea, prin proiect au fost revizuite normele juridice care făceau trimitere la 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ca urmare a abrogării parțiale a acestui act normativ conform 
prevederilor art. 597 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
 

S-au actualizat anexele nr. 1, 2A și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, cuprinzând fișa postului, fişă individuală pentru membrii 
comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv formularul de 
înscriere. 
 

Întrucât prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 a fost modificată procedura 
de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru 
activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, în ceea ce privește competența de 
aprobare a raportului de evaluare, prin proiect a fost introdusă Anexa nr. 6A cuprinzând 
modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor 
publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020. 
 

Totodată, în practica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici au fost identificate 
dispoziții legale care au creat dificultăți în procesul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările și completările ulterioare, fiind necesară modificarea/completarea 
acestora. Acestea vizează următoarele aspecte:  

- stabilirea actelor cu privire la care comisia de soluționare a contestațiilor are competența 
să se pronunțe cu ocazia soluționării contestațiilor formulate față de selecția dosarelor; 

- eliminarea borderoului de notare și a centralizatorului având în vedere că aceste 
documente nu erau relevante în procesul de recrutare/promovare întrucât notarea 
probelor se face de fiecare membru în fișa individuală; 

- modificarea normelor de trimitere aplicabile concursului de promovare în gradul 
profesional imediat superior. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Nicoleta ANTON 


