INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA
DREPTURILOR CETĂȚENILOR
17 iunie 2022
√ Ordonanța de urgență nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul
ocupării posturilor în sectorul bugetar, publicată în M.Of. nr. 593 din 17 iunie 2022
Articol unic. (1) În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 și data de 31 decembrie
2022 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar
vacante, cu excepția posturilor unice din:
a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic se înțelege:
a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilității stabilite
nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;
b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.
(3) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a
concursurilor sau examenelor anterior datei de 1 iulie 2022, se continuă procedurile de
ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin
memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau
examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și
autoritățile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesității și cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, respectiv prin memorandum
aprobat în ședința Guvernului, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile
publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).
(5) Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor din cadrul
instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor
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publice și administrației, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență.
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