
 

 

 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Prezentul proiect de act normativ este elaborat în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia 

României, republicată, al art. 26 alin. (4) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice. 

În prezent, modalitățile de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale, precum și cele privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sunt descrise de prevederile HG nr. 

286/2011. 

Actul normativ amintit este aplicabil astfel personalului contractual din următoarele categorii de instituții 

publice: 

a) instituţiile şi autorităţile publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea 

judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 

autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum 

şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; 

b) instituţiile şi autorităţile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, 

bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; 

c) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii; 

d) instituţiile şi autorităţile publice ale căror conducători sunt persoane angajate în temeiul unui contract, 

altul decât contractul individual de muncă. 

 

În același timp însă, dispozițiile HG nr. 286/2011 nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private, precum şi instituţiilor şi autorităţilor publice care prin statute sau alte acte 

normative specifice domeniului de activitate au reglementat încadrarea şi promovarea personalului 

contractual. 

Conform prevederilor articolului 26 alineatul (1) și alineatul (7) din Legea – cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: 

Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se 



 

fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin 

legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite. Ocuparea unui post 

vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde 

principiile generale şi care se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau alte acte normative specifice. 
 

În conformitate cu prevederile articolului 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea 

Preşedintelui României, republicată, personalul Administrației Prezidențiale este alcătuit din persoane 

detaşate, la cererea Preşedintelui României, din ministere şi alte autorităţi publice, precum şi din persoane 

încadrate direct pe funcţiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească, iar personalul respectiv poate 

fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Preşedintele României şi cu condiţia semnării unui 

angajament de loialitate. 

Având în vedere actele normative enunțate, precum și prevederile acestora care reglementează în mod diferit 

situația personalului contractual care își desfășoară activitatea în cadrul Administrației Prezidențiale, se impune 

corelarea prevederilor acestor acte normative, astfel încât Administrația Prezidențială să pună în aplicare 

reglementările proprii privind încadrarea personalului, așa cum sunt prevăzute de legea proprie de organizare și 

funcționare. 

 

11  Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea directă a 

acesteia. 

2. Schimbări preconizate 

Modificarea HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  

 

Având în vedere faptul că dispozițiile Legii – cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu 

se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, conform prevederilor art. 1 alin. (2) 

din actul normativ anterior menționat, pentru corelarea prevederilor H.G nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare cu cele ale Legii – cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Legii nr. 47/1994, republicată,  a unor statute sau a altor acte normative specifice care reglementează 

încadrarea și promovarea personalului contractual în instituțiile si autoritățile  publice, considerăm oportun 

modificarea și completarea art. 2 din H.G nr. 286/2011, în sensul eliminării instituțiilor și autorităților publice 

enumerate la  art. 2 alin. (1) și alin. (2) al HG nr. 286/2011. 

 
3.Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ  

1. Impactul macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

3.Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informaţii 

Nu e cazul. 

 

 

 

Secţiunea a 4 – a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani) 

 

         mii lei 

Indicatori Anul  

curent 

Următorii 4 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii)impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i)contribuţii de asigurări  

   

 

 

 

   

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

 

 

 

 

 

     

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 



 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificării 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii Nu are impact asupra bugetului de stat.  

 

Secţiunea a 5 – a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

 a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

 b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 

Nu este cazul. 

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achizițiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă a autorităţilor 

contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia europeană în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi europene 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 
Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

6. Alte informaţii 
Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate  
Nu  este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ 

Nu  este cazul. 

 3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul normativ 

are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 



 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, 

Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Nu  este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi suspus avizării Consiliului Legislativ  

6. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 

actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente.  

2.Alte informaţii 

Nu este cazul. 



 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

 

Claudia-Ana COSTEA 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU,  MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

 

Vasile DÎNCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

Anca Dana DRAGU 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


