
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

24.07.2017  

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 592 din 24.07.2017 a fost publicată Ordonanța 

Guvernului nr. 3 din 20 iulie 2017 privind unele măsuri pentru 
administrația publică centrală. 

În motivarea emiterii actului normativ se arată că: 
 Se înființează Comitetul interministerial pentru analiza organizării instituționale și a 

resurselor umane din administrația publică centrală, organism consultativ, fără 

personalitate juridică, al cărui principal rol este de a realiza o analiză a stadiului privind 

organizarea instituțională și a statelor de funcții pentru toate autoritățile și instituțiile 

publice din administrația publică și de a propune măsuri pentru eficientizarea 

managementului în resursele umane din administrația publică centrală. 

 Comitetul interministerial pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane 

din administrația publică centrală va realiza, până la data de 31 decembrie 2017, o 

analiză a organizării instituționale și a eficienței utilizării resurselor umane la nivelul 

Guvernului, ministerelor, altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului 

sau ministerelor, inclusiv a serviciilor publice deconcentrate ale acestora, al autorităţilor 

administrative autonome și instituțiilor prefectului. 

 Comitetul interministerial va elabora un raport privind analiza organizării instituționale 

și a resurselor umane din administrația publică centrală, care va fi prezentat Guvernului. 

Raportul va conține recomandări pe care Comitetul interministerial le va transmite 

autorităților și instituțiilor din administrația publică centrală. 

 În acest sens, pentru derularea corespunzătoare a acestui proces de analiză a funcțiilor 

din administrația publică și a pregătirii instituțiilor publice pentru aplicarea măsurilor 

de reformă, este necesară alocarea unui interval de timp (până la 31 decembrie 2017) în 

care concursurile pentru ocuparea funcțiilor din autoritățile administrației publice 

centrale să fie suspendate, pentru a putea asigura evidența corespunzătoare a tuturor 

funcțiilor publice din administrația publică centrală, după finalizarea analizei 

organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, 

urmând a se lua măsurile care se impun. 

 

Cele mai importante prevederi sunt: 

 Pentru realizarea unei analize a organizării instituționale și a eficienței 

utilizării resurselor umane la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte 

organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și 

instituțiilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, indiferent 

de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv a activităților finanțate 

integral din venituri proprii, se constituie  Comitetul interministerial pentru 

analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația 
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publică centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit 

în continuare „Comitet”. 

 Rolul Comitetului interministerial este de a realiza analiza stadiului privind 

organizarea instituțională și a statelor de funcții pentru toate autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute la alin. (1) și de a prezenta Guvernului propuneri 

de măsuri pentru eficientizarea managementului resurselor umane din cadrul 

acestora, cu respectrea regimului juridic fiecărei categorii de personal. 

 Comitetul interministerial are următoarele atribuții principale: 

a) analizează structurile organizatorice ale instituțiilor și autorităților publice 

prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea legilației privind regimul 

informațiilor clasificate; 

b) analizează raportul dintre competențele instituțiilor și autorităților publice 

prevăzute la art. 1 alin. (1) și necesarul de resurse umane; 

c) formulează propuneri pentru eficientizarea managementului resurselor 

umane la nivelul autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) 

și le supune spre aprobare Guvernului, prin raportul prevăzut în ordonanță. 

 În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Comitetul solicită, prin secretariatul său, 

instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 1 alin. (1) structurile 

organizatorice detaliate, statele de personal, situația posturilor ocupate, ocupate 

temporar, temporar vacante și vacante, analize comparative cu privire la 

organigramele și personalul acestora, precum și orice alte documente pe care le 

consideră necesare în defășurarea activității sale. 

 De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până la data de 31 decembrie 

2017 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau 

temporar vacante, inclusive procedurile demarcate în vederea ocupării posturilor 

vacante din autorităţile şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1). Prin 

excepție se continua procedurile de ocupare a posturilor pentru care anunțurile de 

concurs au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe, respective au fost îndeplinite obligațiile de 

publicitate instituite în sarcina instituțiilor și autorităților publice, conform 

prevederilor legale în vigoare după caz. 

 Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin memorandum aprobat în ședința 

Guvernului, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru 

ocuparea posturilor, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate cu această destinație în buget. 
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