
   
 

ÎNTREBARE 

 

Către:  Doamna Violeta VIJULIE, Președinte Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

 Domnul Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 Domnul Tiberiu Horațiu GORUN, Secretar general al Guvernului 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Concursuri transparente și corecte în toate instituțiile statului român 

 

Doamnă Ministru, Domnilor Miniștri, 

 

Fără a ne ascunde în spatele unor declarații publice cosmetizate, pornind de la principiul toleranței zero pentru 

cea mai gravă problemă a statului român: nepotismul și concursurile măsluite, vă atrag atenția asupra faptului că acest 

fenomen capătă amploare pe zi ce trece și sunt necesare măsuri drastice. 

Zi de zi, pe diverse canale primim sesizări despre fenomenul angajărilor cu dedicație, concursurilor fictive și a 

angajaților total nepregătiți și neperformanți ce blochează posturi sau instituții întregi. 

Există concursuri și angajări cu dedicație organizate fără informarea opiniei publice care au un singur candidat: 

cel dorit, evident. De multe ori, acestea sunt la instituții mărunte, puțin vizibile, iar ocupanții posturilor vizează de fapt 

transferul de îndată pe funcții mult mai importante. 

Există concursuri și angajări în care concurenții buni sunt eliminați în detrimentul celor cu dedicație în 

momentul evaluării la proba orală, unde procesul este subiectiv și greu de contestat. Este puțin probabil ca tocmai 

candidatul cu un CV exemplar, experiență în muncă, cunoștințe teoretice excelente dovedite și prin nota obținută la 

examen, să obțină cea mai mică notă la proba orală, cum de prea multe ori se întâmplă în practică. 

Există concursuri și angajări aranjate în care bibliografia este foarte vastă, dar întâlnim situații în care candidatul 

cu dedicație reproduce cuvânt cu cuvânt capitole întregi în momentul examenului. Singurul dintre toți cei participanți, 

desigur. Se pare că aceste evidente semne de întrebare cu privire la corectitudinea organizării concursului sunt sesizate 

doar de presă uneori și foarte rapid uitate, procesul de angajare decurgând conform planului. 

Există concursuri în care cetățenii se opun tuturor impedimentelor și se pregătesc temeinic pentru concurs. 

Sistemul are soluții și pentru acest tip de situații. Când concurentul nedorit obține o notă excepțional de mare și nu îi pot 

fi imputate niciun fel de penalizări și depunctări, concursul se anulează pe diverse motive prea puțin credibile. 
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Astfel de practici duc la situația în care angajații din instituții să fie nemotivați, slab pregătiți, nepăsători. Acest 

lucru se răsfrânge asupra cetățenilor atât din punctul de vedere al calității serviciilor publice, cât și din punct de vedere al 

costurilor administrative exagerate, resimțite la nivelul taxelor tot în buzunarul contribuabililor. 

Opinia generală este că ANFP apără funcționarii publici, inclusiv pe cei ajunși prin conjuncturile prezentate în 

rândurile anterioare. Asta înseamnă că adevărații angajați nu sunt apărați și întreg sistemul are de suferit, implicit și 

credibilitatea ANFP. 

Aceste situații necesită un efort mare pentru a fi investigate și dovedite pentru fiecare caz în parte. 

Sunt convins că soluția o reprezintă prevenția. Măsurile gândite și luate pentru a preveni aceste situații. 

Transparentizarea procesului de angajare și supervizarea concursurilor de către experți în recrutare, secretizarea 

subiectelor de examen și susținerea examenelor într-un mediu informatic ar fi doar câteva dintre principiile la care noi ne 

gândim pentru prevenirea situațiilor descrise mai sus. Desigur, unele sunt deja prevăzute de legislația în vigoare, dar nu 

sunt aplicate. 

 

Astfel, având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă 

rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Dețineți o situație sau ați inițiat demersuri pentru evaluarea numărului de angajări în urma cărora, la 

maximum 20 de zile a intervenit detașarea sau transferul pe un alt post? Cât de răspândită este această 

practică în România? Este un demers excepțional sau o practică uzuală? 

2. Dețineți o situație sau ați inițiat demersuri pentru evaluarea numărului de concursuri organizate în România 

la care s-a prezentat un singur candidat? 

3. Dețineți o situație sau ați inițiat demersuri pentru evaluarea numărului de concursuri organizate în România 

la care candidatul cu nota maximă la proba scrisă a obținut ultima notă la proba orală/interviu? 

4. Dețineți o situație sau ați inițiat demersuri pentru evaluarea numărului de concursuri organizate în România 

pentru care anunțul de organizare nu a fost publicat pe platforma posturi.gov.ro? Câte anunțuri de angajare 

nu au fost publicate pe site-urile instituțiilor organizatoare? 

5. Care sunt măsurile de prevenție pentru a descuraja angajările cu dedicație în instituțiile publice?  

6. De ce nu este respectată legea cu privire la publicarea și promovarea tuturor concursurilor de angajare prin 

platforma posturi.gov.ro? conform hotărârii nr. 1027 din 11.11.20214, documentele aferente concursului, 

respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, 

bibliografia și, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul 

adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. (1) 

7. De ce există anunțuri de angajare care apar doar pe pagina web ANFP , când știm că trebuie să apară și pe 

pagina posturi.gov.ro?  

8. Care sunt demersurile întreprinse de dvs pentru stoparea fenomenului angajărilor cu dedicație și care sunt 

impedimentele în stoparea efectivă a acestui proces dăunător încrederii în instituțiile publice? 

9. Cum considerați că poate fi îmbunătățit cadrul legislativ care reglementează procedurile de organizare a 

concursurilor astfel încât situații precum cele descrise mai sus să fie evitate?  

10. Suspendarea postului pentru angajații din instituțiile publice pe un număr nelimitat de ani - considerați că 

este o practică ce trebuie continuată?  

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 




