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Accesul la locuri de muncă din România  

 

 

Responsabilitate: MMJS, ANOFM, ANPIS  

Legislație: 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă, cu modificările şi completările ulterioare      

Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare  

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare      

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 

European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată 

  

 

1. Informații privind locurile de muncă vacante din România  

Cetățenii UE/SEE sau ai Confederației Elvețiene au acces liber la piața muncii din 

România și pot fi angajați în aceleași condiții cu cetățenii români.  

Pentru a obține un loc de muncă persoanele interesate se pot adresa agenţiilor pentru 

ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv Agenţiei Municipale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Bucureşti, cât și direct angajatorilor din România.  

Mai multe informații privind modalitățile de identificare a unui loc de muncă pe 

teritoriul României sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea  

Forței  de  Muncă,  la  secțiunea  EURES:  

http://www.eures.anofm.ro/lvc_romania/Living_and_Working_conditions_in_Romani 

a.pdf  sau pot fi cunoscute accesând următorul link:  

http://inforomaniue.dialogsocial.gov.ro/web/guest/search-for-a-job.  

  

2. Profesii/funcții publice la care au acces numai persoanele care  au cetățenia 

română   
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Potrivit art. 16 alin. 3 din Constituția României, ”funcţiile şi demnităţile publice, civile 

sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română 

şi domiciliul în ţară”.  

Așadar, există anumite profesii/funcții din sectorul public care nu pot fi 

exercitate/ocupate de către cetățenii UE/SEE,  decât în condițiile în care aceștia dețin 

și cetățenia română, dintre care menționăm:  

- Profesia de ofițer, maistru militar sau subofițer –art. 4 alin. 2 din Legea nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Profesia de soldat şi gradat profesionist -  Legea nr. 384/2006 privind statutul 

soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările și completările ulterioare;  

- Profesia de judecător sau procuror – art. 14 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată;  

- Profesia de executor judecătoresc – art. 15 din Legea nr. 188/2000 privind 

executorii judecătorești, republicată;  

- Profesia de consilier juridic – art. 8 lit. a) din Legea nr. 514/2003 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Profesia de grefier – Anexa 1, art. 3 din Hotărârea Guvernului r. 173/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, cu modificările și completările ulterioare;  

- Funcția de grefier informatician - Anexa 1, art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 

184/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Funcțiile de grefier arhivar, grefier registrator, personalul conex –Anexa 1, art. 

2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor 

arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  

Funcționari publici și funcții publice  
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Potrivit art. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie 

publică.   

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în 

temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia 

publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.  

Așa cum reglementează art. 5 din Legea nr. 188/1999, republicată, poate ocupa o 

funcţie publică persoana care îndeplineşte mai multe condiţii, prima dintre acestea 

fiind aceea că are cetăţenia română şi domiciliul în România.  

Potrivit legislației, funcțiile publice se clasifică în:  

a) funcţii publice generale şi funcţii publice specifice;  

b) funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a, funcţii publice din clasa a 

III-a;  

c) funcţii publice de stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale.  

Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu 

caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea 

realizării competenţelor lor generale.  

Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu 

caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, stabilite în vederea realizării 

competenţelor lor specifice, sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice.  

Funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în 

cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, 

precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome.  

Funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în 

cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativteritoriale.  

Funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în 

cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor 

publice subordonate acestora.  

Potrivit art. 10 din actul normativ menționat, după nivelul atribuţiilor titularului 

funcţiei publice, funcţiile publice se împart în trei categorii respectiv:  

a) funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;  
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b) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere;  

c) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie.  

Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una 

dintre următoarele funcţii publice:  

a) secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului;  

b) secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale;  

c) prefect;  

d) secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale;  

e) subprefect;  

f) inspector guvernamental.  

Categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una 

dintre următoarele funcţii publice:  

a) director general şi director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative 

autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;  

b) director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al 

ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;  

c) secretar al unităţii administrativ-teritoriale;  

 d)director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 

din unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice 

subordonate acestora, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;  

e) şef serviciu, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia;  

f) şef birou, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia.  

În cadrul autorităţilor administrative autonome pot fi stabilite şi funcţiile publice 

prevăzute la lit. e) şi f), precum şi alte funcţii publice prevăzute în reglementările 

specifice.  
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În ceea ce îi privește pe funcţionarii publici de execuţie, aceștia pot ocupa funcții 

publice generale, care, în potrivit nivelului studiilor absolvite, pot fi:   

- din clasa I: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în funcţiile 

publice specifice asimilate acestora;  

- din clasa a II-a: referent de specialitate, precum şi în funcţiile publice specifice 

asimilate acesteia;  

- din clasa a III-a: referent, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia.  


