
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

1 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

De la: CSEKE Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administraţiei 

 

 

Avizat: KELEMEN Hunor, viceprim-ministru 

 

Vasile-Felix COZMA, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

 

Marius – Constantin BUDĂI, ministrul muncii și solidarității sociale 

 

 Adrian CÂCIU, ministrul finanțelor 

    

Tema: aprobarea primei sesiuni de organizare concursuri sau examene pentru 

ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice 

locale  

 

 

I. Context 

Din cauza crizei generată de pandemia de COVID-19, care a determinat la nivel naţional 

luarea unor măsuri de natură sanitară şi economică, au fost generate dezechilibre la nivelul 

indicatorilor macroeconomici, care au condus la depăşirea, în anul 2019 a pragului de 3% al 

deficitului bugetar conform metodologiei Uniunii Europene (ESA). Astfel, România se află 

în procedura aplicabilă deficitelor excesive începând cu data de 3 aprilie 2020, când 

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o recomandare pentru corectarea deficitului bugetar 

excesiv, care prevede atingerea unor ţinte de deficit public de 3,6% din PIB în anul 2020, 

3,4% în anul 2021 şi 2,8% în anul 2022. 

Cea mai recentă recomandare a Consiliului pentru România, în cadrul procedurii aplicabile 

deficitelor excesive, este cea adoptată la data de 18 iunie 2021, prin care s-a recomandat 
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reducerea deficitului public la 8,0% din PIB în anul 2021, la 6,2% din PIB în anul 2022, la 

4,4% din PIB în anul 2023 şi la 2,9% din PIB în anul 2024. 

Astfel, pentru anul 2022, planificarea bugetară s-a efectuat având în vedere încadrarea în 

ţinta de deficit cash de 5,84% din PIB şi 6,24% din PIB conform metodologiei Uniunii 

Europene – ESA, cu luarea în considerare a asigurării sursei de finanţare a măsurilor adoptate 

de Guvern pentru sprijinul mediului economic şi al protecţiei categoriilor vulnerabile, cu 

respectarea angajamentelor asumate. 

Pentru aceasta, precum şi pentru asigurarea sursei de finanţare a măsurilor de sprijin al 

mediului economic şi al protecţiei categoriilor vulnerabile, s-a impus diminuarea unor 

cheltuieli de funcţionare ale instituţiilor şi autorităţilor publice. În această categorie se 

regăsesc şi cheltuielile de personal, care în anul 2022 reprezintă 22% din totalul cheltuielilor 

bugetului general consolidat, datorită creşterii numărului de posturi ocupate în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice cu 27.553 în aprilie 2022, comparativ cu decembrie 2019, 

indiferent de modul de finanţare şi subordonare. 

 

II. Stadiul actual 

Pentru respectarea recomandării Consiliului pentru România, în cadrul procedurii aplicabile 

deficitelor excesive, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu 

completările ulterioare, care a avut în vedere, în principal, diminuarea unor cheltuieli de 

funcţionare ale instituţiilor şi autorităţilor publice pentru asigurarea sursei de finanţare a 

măsurilor de sprijin al mediului economic şi al protecţiei categoriilor vulnerabile. 

Prin actul normativ se prevede suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor 

vacante sau temporar vacante în perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 şi data de 31 

decembrie 2022.  

Totuşi, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum iniţiat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi aprobat în şedinţa Guvernului, se pot organiza 

concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din 

instituţiile şi autorităţile publice locale (astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare), numai cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în 

bugetul propriu pentru anul 2022. 

Mai mult, reiterăm faptul că OUG nr. 80/2022, cu completările ulterioare, prezintă şi o 

excepţie referitoare la ocuparea posturilor unice din cadrul instituţiilor publice locale prin se 

care asigură funcționarea acestora.  

Pentru punerea în executare a prevederilor OUG nr. 80/2022, cu completările ulterioare, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a elaborat şi aprobat, prin 

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1394/2022, Procedura 

referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor din cadrul instituţiilor 

publice locale, prin care se prevede: 

- modelul solicitării de ocupare a posturilor de către comunele, oraşele, municipiile, 

sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile 

publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a 

activităţii acestora; 

- întocmirea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 

proiectului de memorandum care se prezintă spre aprobare Guvernului: 
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 în a doua parte a lunii septembrie pentru solicitările înregistrate până la data 

de 15 septembrie 2022; 

 în a doua parte a lunii noiembrie pentru solicitările înregistrate până la data de 

15 noiembrie 2022; 

- obligația Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de a 

informa solicitanții - instituțiile publice locale, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, cu 

privire la aprobarea memorandumului pentru organizarea concursurilor sau examenelor. 

La stabilirea perioadelor de depunere a solicitărilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației a avut în vedere datele şi informaţiile deţinute de Agenţia Naţională 

a Funcţionarilor Publici (ANFP), instituţia publică a administraţiei publice centrale care, 

printre altele, este înștiințată cu privire la organizarea concursurilor de recrutare pentru 

ocuparea funcțiilor publice de execuție sau de conducere vacante sau temporar vacante, în 

conformitate cu prevederile art. 617 și 618 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea corespunzătoare a 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Aceasta a arătat că, până la data de 30.06.2022, instituţiile publice locale au înregistrat 

la ANFP 2.976 înștiințări pentru organizarea examenelor sau concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante/temporar vacante în aparatul de lucru propriu ale acestora. Astfel, prin 

organizarea examenelor/concursurilor în perioada august-septembrie 2022, deci în prima 

parte a perioadei de aplicabilitate a OUG nr. 80/2022, s-a apreciat că necesitățile locale 

referitoare la personalul angajat în instituţiile publice locale au fost acoperite. 

Având în vedere cele prezentate, arătăm că, până la data de 15 septembrie 2022 au fost 

primite 140 solicitări pentru organizare concurs sau examen în vederea ocupării a 1116 

posturi, prezentate în anexa la prezentul memorandum. 

De asemenea, menționăm că până la această dată au fost înregistrate 25 solicitări neeligibile, 

care cuprind în principal, posturi unice. 

De menţionat că în toate solicitările sunt respectate dispoziţiile juridice prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, coroborate 

cu prevederile Procedurii referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor 

din cadrul instituţiilor publice locale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1394/2022, în ceea ce priveşte justificarea 

necesităţii ocupării posturilor şi precizarea încadrării în cheltuielile de personal 

aprobate cu această destinație în bugetul propriu. 

 

III. Concluzii și propuneri 

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea prezentului Memorandum pentru 

organizarea concursurilor sau examenelor, după caz, în vederea ocupării posturilor vacante 

sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice locale, potrivit anexei la prezentul 

memorandum. 

Anexa la prezentul memorandum conține centralizarea solicitărilor eligibile transmise şi 

înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 15 

septembrie 2022. 

 

 


