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Guvernul României

Hotărâre nr. 286/2011
din 23/03/2011
Versiune actualizata la data de 24/07/2015

Hotărârea 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
Nu mai exista amendamente consemnate pânã la data de 09/02/2016.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce
au suferit numeroase modificãri de-a lungul timpului, dar care nu au
fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face
referire în nici un document oficial ele având numai un caracter
informativ. Indaco Systems nu îºi asumã rãspunderea pentru
consecinþele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaþia Lege4 a fost actualizatã pânã la data de: 09/02/2016.

___________
@Text actualizat la data de 24.07.2015. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 1027/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 24/11/2014.
- Hotărârea nr. 427/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 17/06/2015.
___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 24/07/2015.
- Procedură publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 24/07/2015.

În temeiul 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-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, denumit
în continuare regulament, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică personalului contractual din:
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.
(2) Dispoziţiile regulamentului prevăzut la art. 1 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.
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Art. 3. - (1) În aplicarea prezentei hotărâri, ordonatorii principali de credite pot emite norme interne.
(2) Pentru instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aspecte specifice
procedurale referitoare la condiţiile de participare la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor
corespunzătoare funcţiilor contractuale, precum şi la organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului pot fi
reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
___________
Pus în aplicare prin Procedură din 14/07/2015 începând cu 24.07.2015.
Pus în aplicare prin Normă din 14/07/2015 începând cu 24.07.2015.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 martie 2011.
Nr. 286.
ANEXĂ
REGULAMENT-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
___________
*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 427/2015, Regulamentul-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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.
*) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, Regulamentul-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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, se modifică şi se completează.
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