
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru completarea art. 510 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

Având în vedere prevederile art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, 

Ținând cont de prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările 
ulterioare, cu privire la suspendarea concursurilor pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor 
vacante și temporar vacante, cu excepțiile prevăzute de legea menționată, 

Luând în calcul faptul că pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă, 
organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcții publice a fost restricționată, iar în 
prezent se împlinește termenul de 6 luni pentru care a fost/este dispusă exercitarea cu  
caracter temporar a unor funcții publice de conducere, în baza articolului 510 alin. (1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2020 privind Codul administrativ, fără a putea fi 
aplicată procedura de la art. 510 alin. (2) al aceluiași act normativ, care reglementează 
posibilitatea prelungirii exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere 
numai în condițiile în care autoritatea sau instituția publică a organizat concurs și funcția 
publică nu a fost ocupată, în condițiile legii, 

Având în vedere faptul că starea de alertă reprezintă o situație cu impact major cu privire 
la a cărei încetare nu există în prezent premise/indicii care să susțină acest lucru, dar 
pentru asigurarea continuității activității administrației publice, atât de la nivel central cât 
și local, în bune condiții, este necesar ca funcțiile publice de conducere să fie ocupate și 
activitatea desfășurată de către funcționarii publici care le ocupă să fie desfășurată fără 
întrerupere,  

Luând în calcul faptul că potrivit datelor deținute de Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici la data de 04.09.2020 existau 3484 de funcții de conducere vacante, dintre care 
pentru 2287 a fost dispusă măsura exercitării cu caracter temporar, 



ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie 

situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri 

urgente în vederea realizării managementului funcției publice în mod corespunzător, 

 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,  
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

 

 

        Articol unic - După alineatul (1) al articolului 510 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 

 
“(11) Prin excepție de la alin. (1) pe durata stării de alertă dispuse în condițiile Legii 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările ulterioare, precum și pentru o perioadă de maximum 60 de zile 

calendaristice, calculate de la data încetării stării de alertă, funcțiile publice de conducere 

pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu 

notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 5 zile înainte de 

dispunerea măsurii.”  

 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

LUDOVIC ORBAN 
 
 

 
 
 

act:48295%20-1
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728577&d=2020-09-08#p-45728577

