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ABSTRACT: Ordinul nr. 192/2013 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
stabileşte formularul standard al adeverinţei necesare în vedere susţinerii 
concursurilor/examenelor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice, extinzând în 
mod nepermis aria angajatorilor obligaţi să emită această adeverinţă şi la cei din 
sectorul privat.  
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Urmare a eliminării, începând cu data de 1 ianuarie 2011, din practica evidenţei 

raporturilor de muncă, a cărţilor de muncă, pentru perioada de după această dată, în scopul 

stabilirii parcursului profesional al angajaţilor – prin certificarea sa de către angajator sau, 
ca excepţie, de către inspectoratul teritorial de muncă – actele normative prevăd 

următoarele: 

1. În cazul salariaţilor, inclusiv cei din sectorul bugetar: 

a) Codul muncii precizează expres faptul că: 

- ”la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze 

un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, 

vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate” (art. 34 alin 5); iar 

- angajatorul are obligaţia (…) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă 

calitatea de salariat a solicitantului (art. 40 alin. 2 lit. h). 

b) Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor1precizează expres faptul că ”la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost 
salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:  

- copii ale documentelor existente în dosarul personal;  

- copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la 

persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta,durata 

activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din 

registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la 

data solicitării” (art. 8 alin. 3); iar 

- ”în măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a 

elibera documentele prevăzute la alin. (3), salariatul sau fostul salariat poate solicita 

inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea 

eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte elementele conţinute în registru, astfel cum a 
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Publicat în M. Of., partea I, nr. 372 din 27 mai 2011.  
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fost întocmit şi transmis de către angajator. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză 

eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de 

cel mult 15 zile de la data solicitării” (art. 8 alin. 6). 

c) Procedura de lucru a inspectoratului teritorial de muncă2, în vigoare începând cu 

data de 1 ianuarie 2010, precizează expres faptul că ”la solicitarea persoanelor fizice 
îndreptăţite ori a mandatarilor legali ai acestora, inspectoratul teritorial de muncă 

eliberează adeverinţe care atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie 

şi în specialitate, aşa cum rezultă din documentele depuse de angajatori …” (art. 15 alin. 

1). 

Constatările legate de aceste acte normative sunt următoarele: 

a) Sub aspectul elementelor de conţinut pe care documentul eliberat de către angajator 

ori adeverinţa inspectoratului teritorial de muncă trebuie să le cuprindă acestea concordă, 

în enumerarea legală regăsindu-se ca informaţii obligatorii: durata activităţii, salariul, 

vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. 

b) Procedura de lucru a inspectoratului teritorial de muncă vizează numai adeverinţele 

eliberate de inspectoratele teritoriale de muncă în situaţia de excepţie prevăzută de 
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 când, din motive obiective, angajatorul se află în 

imposibilitatea de a elibera documentul prevăzut de actul normativ. În fapt însă, 

angajatorii au împrumutat şi ei modelul adeverinţei şi îl utilizează în practică. 

2. În cazul funcţionarilor publici: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici3 care precizează expres faptul 

că ”în vederea participării la concurs (…) candidaţii depun dosarul de concurs care va 

conţine obligatoriu (…) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 

publice” (art. 49 alin. 1 lit. d). 

b) Ordinul nr. 192/20134emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

(A.N.F.P.) care cuprinde formularul standard al adeverinţei necesare în vedere susţinerii 
concursurilor/examenelor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice conform căruia 

elementele obligatorii ale adeverinţei vizează: 

- datele de identificare ale angajatului (numele şi prenumele, seria şi numărul 

buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, codul numeric personal); 

- informaţiile referitoare la contractul individual de muncă sau raportul de serviciu 

avut cu angajatorul (act administrativ de numire în funcţie sau contract individual de 
muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, încheiat pe durată determinată sau 

nedeterminată; numărul de înregistrare al contractului individual de muncă în REVISAL; 

funcţia, meseria sau ocupaţia, potrivit Clasificării Ocupaţiilor din România); 

- nivelul studiilor solicitate la momentul încadrării în muncă sau al numirii în 

funcţia publică (medii sau superioare); 

- vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, dobândite pe parcursul executării 
contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu; 
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Publicată în M. Of., partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
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- mutaţiile intervenite pe parcursul executării contractului individual de muncă sau 

a raportului de serviciu (referitoare la modificarea, suspendarea sau încetarea acestora); 

- numărul de zile de concediu medical şi de concediu fără plată; 

- eventualele sancţiuni disciplinare aplicate angajatului (în sensul că angajatului nu 

i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară ori i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, 

precizându-se care este aceasta); 

- data şi semnătura persoanei împuternicite să reprezinte angajatorul în relaţiile cu 
terţii. 

Constatările legate de aceste acte normative sunt următoarele: 

a) Sub aspectul elementelor de conţinut pe care adeverinţa trebuie să le cuprindă există 

o concordanţă parţială dat fiind faptul că, deşi aceasta ar trebui să vizeze, potrivit Hotărârii 

Guvernului nr. 611/2008, exclusiv vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea 

studiilor necesare ocupării funcţiei publice, modelul standard adoptat prin Ordinul nr. 

192/2013 al A.N.F.P. se referă, în plus, şi la mutaţiile intervenite pe parcursul executării 

contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, la numărul de zile de 

concediu medical şi de concediu fără plată şi la eventualele sancţiuni disciplinare aplicate 

angajatului. Altfel spus, Ordinul, în mod nepermis, adaugă la cerinţele stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 

b) Deoarece, elementele cuprinse în adeverinţă, au în vedere şi raporturile de muncă 

stabilite prin încheierea unui contract individual de muncă ipoteza vizată de Ordinul 

A.N.F.P. (formularul standard de adeverinţă necesară pentru susţinerea 

concursurilor/examenelor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice) se extinde şi 

asupra angajatorilor din sectorul privat. Or, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative5 stabileşte expres în art. 77 şi 78 faptul că 

”ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor 

ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau 

ale autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a 

hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului” şi că acestea”trebuie să se limiteze strict la 

cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emiseşi nu pot conţine 
soluţii care să contravină prevederilor acestora”. Mai mult decât atât, dispoziţiile cuprinse 

în art. 22 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici6 vizează 

exclusiv autorităţile şi instituţiile publice iar nu şi pe angajatorii din sectorul privat. 

Rezultă astfel că A.N.F.P. a emis un Ordin care – cu privire la cei care urmează să 

susţină un concurs/examen pentru ocuparea unei funcţii publice – instituie obligaţia pentru 

toate categoriile de angajatori, fie ei din sectorul bugetar sau din cel privat, de a emite 

întocmai formularul standard de adeverinţă. În plus, în afara acestui aspect care, fireşte, 

este de neacceptat, această adeverinţă, adaugă la cele stabilite prin Codul muncii şi 

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 precizând între elementele obligatorii şi informaţiile 

referitoare la eventualele sancţiuni disciplinare aplicate angajatului. Sub ambele aspecte,o 

astfel de soluţie legislativă este inadmisibilă deoarece, nu pot fi vizaţi angajatorii din 
sectorul privat şi, chiar dacă ar fi posibil, acest lucru nu s-ar putea realiza printr-un ordin 

                                                             
5
Republicată în M. Of., partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010. Conform acestui text legal A.N.F.P. are între 

atribuţiile sale şi elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici. Pe cale de consecinţă, reglementările emise de A.N.F.P. vor viza situaţia funcţionarilor publici iar nu şi 

pe cea a salariaţilor din sectorul privat. 
6
Republicată în M. Of., partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
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al președintelui A.N.F.P. care să modifice dispoziţii adoptate prin Lege (mai exact prin 

Codul muncii – Legea nr. 53/2003).   

3. La cele de mai sus, se impune adăugată constatarea, de principiu, că toate actele 

normative care se referă la adeverinţele ce trebuie emise salariaţilor sau funcţionarilor 

publici, după caz, sunt incomplete deoarece: 
- în cazul salariaţilor, acestea nu cuprind informaţii referitoare la eventualele sancţiuni 

disciplinare aplicate de către angajator; iar 

- în cazul ambelor categorii, acestea nu cuprind informaţii referitoare la eventualele 

datorii pe care angajatul le are faţă de angajatorul său (din punctul de vedere al 

răspunderii patrimoniale, eventualele angajamente de plată, decizii de imputare sau note 

de constatare şi evaluare a prejudiciului ori chiar hotărâri judecătoreşti definitive şi 

irevocabile în acest sens). 

4. În raport cu cerinţele practicii, suntem de părere că, de lege ferenda se impune 

completarea dispoziţiilor Codului muncii şi a Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 în sensul 

adăugării, între elementele pe care documentul emis de angajator trebuie să le cuprindă, şi 

a eventualelor sancţiuni aplicate salariatului şi a eventualelor datorii pe care acesta le are 
faţă de angajatorul său7. În cazul funcţionarilor publici se impune şi completarea Legii nr. 

188/1999, prin instituirea unei norme cu caracter general, care să facă referire la obligaţia 

instituţiei sau autorităţii publice de a elibera funcţionarilor publici o adeverinţă şi la 

conţinutul acesteia (similar normelor din Codul muncii).  

Pe această bază, viziunea asupra adeverinţelor care certifică parcursul profesional al 

angajaţilor ar fi unitară, urmând ca formularul standard în cazul salariaţilor să fie prezentat 

ca o Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, iar în cazul funcţionarilor publici, 

A.N.F.P. să emită un model de adeverinţă valabilă exclusiv pentru autorităţile şi 

instituţiile publice şi, concomitent, să aibă în vedere nu doar organizarea 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice.    

 

 

 

                                                             
7
Menţionăm că, în ce priveşte certificarea contribuţiei la bugetul de stat pentru asigurările sociale Normele de 

aplicare ale Legii nr. 263/2010 cuprind formularele standard ce urmează a fi utilizate de către angajatori.  


