
 

G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

 

 

Ordonanță de urgență 

 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și 

temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă al României 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă,   

ținând cont de Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare 

a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, 

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea 

de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă,  

având în vedere necesitatea îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare, aprobat 

prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii 

Guvernului,   

luând în considerare necesitatea asigurării unui management financiar eficient care să 

permită accesarea fondurilor europene în corelare directă cu obţinerea de rezultate şi 

implementarea reformelor şi a investiţiilor publice cu scopul de a avea un impact de durată 

asupra productivităţii şi a rezilienţei economice, sociale şi instituţionale,   

luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la 

care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane şi ţinte asociate investiţiilor-cheie şi 

reformelor majore aferente celor şase piloni principali stabiliţi prin Regulamentul (UE) 

2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021, 

întrucât perioada de implementare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 

este relativ scurtă, iar pentru aceasta este necesară implicarea de resurse umane 

specializate, astfel încât Planul naţional să poată fi implementat la termenele asumate,  

luând în considerare necesitatea funcţionării în cele mai bune condiţii a instituţiilor şi 

organismelor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,  
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având în vedere necesitatea ocupării cu celeritate a funcţiilor publice din cadrul instituţiilor 

şi organismelor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, prin raportare la nevoia de personal 

specializat care să contribuie de urgență la creșterea capacității de absorbție a fondurilor 

europene,  

ținând cont de faptul că aplicarea termenelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare la 

acest moment ar conduce la întârzieri în operaționalizarea structurilor de specialitate 

înființate la nivelul instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi 

controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 

ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă şi nerezolvarea 

problemelor stringente identificate, ar putea conduce la îngreunarea procesului de 

implementare a fondurilor alocate României, ar afecta implicit managementul instituţiilor 

şi organismelor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor europene,   

deoarece elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, reprezintă o 

prioritate a programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, 

a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă cu impact asupra gradului de absorbţie a acestor 

fonduri alocate României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de 

urgenţă.   

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. 1 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, pe durata de implementare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă al 

României, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026, pentru ocuparea funcțiilor publice 

vacante și temporar vacante din cadrul autorităților, instituțiilor publice și organismelor cu 

atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului 

de redresare și reziliență, precum și din cadrul structurilor beneficiare cu atribuții în 

implementarea angajamentelor asumate conform acestui mecanism, se pot organiza și 

desfășura concursuri, în condiţiile legii, cu obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea acestora cu cel puţin 13 zile înainte de data 

desfășurării probei scrise a concursului.    

(2) Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și de la art. 39 alin. (1) 

din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

funcțiile publice prevăzute la alin. (1), anunţul privind concursul se publică pe pagina de 

internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

cu cel puţin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului.  
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Art. 2 – Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile publice 

prevăzute la art. 1 este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:   

a) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a 

constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 

zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului; 

b) candidaţii depun dosarul de concurs, la secretarul comisiei de concurs, în termen de 8 

zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei 

publice organizatoare, care conţine în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 

49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările 

ulterioare;   

c) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii 

condiţiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării 

termenului prevăzut la lit. b).   

 

Art. 3 – Prevederile art. 599 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 

 

 

PRIM – MINISTRU 

Nicolae Ionel CIUCĂ 
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