
Funcţia publică şi funcţionarul public

Prof. univ. dr. Gheorghe Bică

expert calitate educaţie juridică

https://infolex.snsh.ro



� Viaţa socială a determinat întotdeauna
multiple probleme ale mebrilor societăţii,
îndeosebi de ordin administrativ.

� Nevoile formulate de aceştia au dus la
apariţia funcţiei publice şi a funcţionarilor
care să participe, într-un cadru integrat la
îndeplinirea acestora şi satisfacerea
obiectivului general al sistemului
administrativ creat.

� Statutul funcţionarilor publici, reglementat
prin Legea nr. 188/ 1999, reprezintă legea
cadru a funcţiei publice în România.
Această lege se înscrie pe linia tradiţiei din
perioada interbelică a României,
justificându-se şi cu argumente de drept
comparat.



� Primele reglementări cu caracter unitar ale „funcţiunilor administrative” sunt cuprinse în
Regulamentele Organice din Moldova şi Muntenia (1831-1832).

� Mai târziu, atât în Statutul dezvolator al Convenţiei de la Paris (Constituţia lui Cuza) cât şi în
Legea electorală din 1864 sunt cuprinse expresii ca „funcţiune publică salariată”, „necompatibil
cu funcţia de ministru” sau „regele numeşte şi revocă pe miniştrii săi şi funcţiunile publice”.

� În Constituţia din 1866 se stipula că numirile sau confirmările în „funcţiunile publice potrivit legii”
le făcea regele.

� În baza acestei prevederi constituţionale au fost edictate legi speciale prin care se reglementau
modalităţile de numire în funcţiile publice.

Evoluţia istorică a conceptului de funcţie publică



� Legea statutului funcţionarilor publici din 23 noiembrie 1923 şi Regulamentul de aplicare a acestei legi precizau
poziţia funcţionarului, drepturile şi obligaţiile sale, categoriile de funcţionari care beneficiau de prevederile legii,
consacrând, în acelaşi timp, stabilitatea şi inamovabilitatea funcţionarului public, condiţiile de acces la funcţia
publică, sancţiunile şi răspunderea acestora.

� După anul 1990 a fost reluat spiritul Constituţiei din 1923, revenindu-se conceptual la noţiunile de funcţie publică
şi funcţionar public.

� Până la adoptarea unor reglementări specifice se făcea trimitere la noţiunea de funcţionar public ori de câte ori se
punea problema calificării unei acţiuni sau inacţiuni a persoanei fizice numite sau alese într-o funcţie.



Noţiunea de funcţie publică
� Literatura de specialitate a dat noţiunii de funţie publică două accepţiuni:

a) o accepţiune largă, conform căreia aceasta cuprinde totalitatea funcţiilor statului prin care se realizează

suveranitatea acestuia;

b) o accepţiune strico sensu, care se referă uneori la funcţia publică executivă.

� Funcţia, în cadrul administraţiei publice, poate fi definită „ca un ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi stabilite în

temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală”
(Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată).



Noţiunea de funcţionar public
� Pentru prima dată în Romania, noţiunea de funcţionar public a fost definită prin Legea pentru statutul funcţionarului

public din 19 iunie 1923 care, în art. 1, prevedea: „Sunt funcţionari publici cetăţenii români, fără deosebire de sex,

care îndeplinesc un serviciu public permanent, civil sau ecleziastic, la stat, judeţ, comună sau instituţii al căror buget

este supus aprobării Parlamentului, Guvernului sau Condiliilor judeţene şi comunale”.

� Legea nr. 188/1999 defineşte funcţionarul public astfel:

a) „funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică”;
b) „totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor publici”;
c) funcţionarii publici sunt numiţi de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu respectarea
dispoziţiilor legii.



� Caracteristicile funcţiei publice:
a) funcţia publică reprezintă un complex de drepturi şi obligaţii care sunt conferite titularului ei;
b) atribuţiile ce alcătuiesc funcţia publică au caracter legal;
c) funcţia publică are caracter obligatoriu;
d) funcţia publică are un caracter propriu;
e) funcţia publică are un caracter continuu;
f) în cadrul funcţiei publice, drepturile şi obligaţiile care formează conţinutul acesteia sunt exercitate în regim de putere
publică;
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g) titularul funcţiei publice trebuie învestit legal, învestirea putând îmbrăca forma numirii;
h) determinarea atribuţiilor funcţiei publice corespunde principiului specializării şi profesionalizării serviciului public;
i) conţinutul şi atribuţiile funcţiei publice sunt preexistente ocupării acesteia;
j) funcţia publică presupune anumite incompatibilităţi.

Trăsăturile şi clasificarea funcţiilor publice



Categoria înalţilor funcţionari publici
� Prefectul este un reprezentant al statului, mai exact al executivului

central, care are rolul de a veghea asupra aplicării legii de către
autorităţile administraţiei publice locale.

� Inspectorul guvernamental este prima treaptă ierarhică în rândul înalţilor
funcţionari publici, statut necesar pentru a obţine una dintre funcţiile de
mai sus.



Categoria funcţionarilor publici de conducere
� Din categoria funcţionarilor publici de conducere fac parte:
a) directorul general;
b) directorul general adjunct
c) directorul şi directorul adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice asimilate
acestora;
d) secretarul al unităţii administrativ-teritoriale;
e) directorul executiv şi director executiv 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;
f) şeful serviciu, precum şi funcţiile publice specifice asimilate acesteia;
g) şeful birou, precum şi funcţiile publice specifice asimilate acesteia;



Categoria funcţionarilor publici de
execuţie
� Nivelul studiilor constituie criteriul de bază în

ocuparea unei funcţii în administraţia publică,
lucru foarte vizibil în cadrul funcţiilor publice
care, în baza acestui criteriu, se împart în trei
clase:

a) clasa I cuprinde funcţiile de expert,
consilier, inspector, consilier juridic şi
auditor;
b) clasa a II-a cuprinde funcţiile de
referent de specialitate;
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile de
referent.



� Ocuparea funcţiilor publice vacante se face prin: promovare, transfer, redistribuire, recrutare şi
alte modalităţi prevăzute expres de Statutul funcţionarilor publici.

� Condiţiile de acces la funcţia publică sunt acele elemente specifice funcţiei publice prin care
legiuitorul urmăreşte să garanteze calificarea profesională a viitorilor funcţionari şi să limiteze
arbitrarul în selecţie.

� Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, fiind consultate sindicatele
reprezentative ale funcţionarilor publici.

� Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator pricipal de
credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acestuia sau finanţată din bugetul propriu.

Accesul la funcţia publică



Raporturile dintre funcţionarul public superior şi cel subordonat
� Funcţionarul public subordonat are obligaţia de a executa ordinele superiorului său ierarhic.
� În anumite cazuri, funcţionarul subordonat nu mai are obligaţia să respecte şi să se supună ordinelor

superiorului său. Astfel, dacă ordinul are un vădit caracter ilegal ori este de natură să prejudicieze un
interes legitim public sau privat, demnitatea, drepturile sau libertăţile fundamentale ale unei persoane,
funcţionarul subordonat are nu numai dreptul, dar şi obligaţia să refuze executarea ordinului, pentru
că, altfel, va răspunde şi el alături de autorul actului.

� Funcţionarul subordonat este obligat să înştiinţeze în scris conducerea serviciului public despre
motivul refuzului său de a executa ordinul primit.



Regimul juridic al actului de numire într-
o funcţie publică
� Actul de numire reprezintă un act juridic

unilateral emis de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice în care există funcţia publică
ocupată.

� În cele mai multe situaţii, funcţionarii numiţi
încheie şi un contract de muncă, expresie a
acordului de voinţă a celor două părţi din
raportul de muncă şi care reflectă drepturile şi
obligaţiile lor reciproce, privitoare la condiţiile şi
durata muncii, salarizarea, concediul de odihnă,
protecţia socială, mai puţin drepturile şi
obligaţiile ce formează conţinutul raportului
funcţiei publice.



Perioada de stagiu
� Intrarea în corpul funcţionarilor

publici de carieră direct după
absolvirea studiilor se face numai
pe o funcţie publică de debutant.
Astfel, candidaţii reuşiţi la concurs
sunt numiţi funcţionari publici
debutanţi prin ordin sau, după caz,
dispoziţie a conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice în a
cărei organigramă se află funcţia
publică vacantă.

� Perioada de stagiu este de 12 luni
pentru funcţionarii publici din clasa
I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a
şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a,
calculată de la data numirii ca
funcţionari publici debutanţi.



Numirea funcţionarilor publici
� Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 49 (2) lit. b) şi d) se

face prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice din
administraţia publică centrală şi locală, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 49 alin. (2) lit. c) se
face prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din
administraţia publică centrală şi locală.

� Actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele
funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să exercite funcţia publică,
drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii.



� Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una din următoarele situaţii:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia deciţii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la
persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

b) participă, în cadrul aceleiaşi comisii, constituită conform legii, cu funcţionarii publici care au
calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe
care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

Conflictul de interese în exercitarea funcţiei
publice



Incompatibilităţile privind funcţiile publice
� Independenţa funcţionarului public implică unele incompatibilităţi.
� Prin incompatibilitate se înţelege imposibilitatea exercitării anumitor funcţii sau profesii de către

un funcţionar public în condiţiile prevăzute de lege.
� Aceste incompatibilităţi au în vedere fie asigurarea continuităţii în activitate pe durata

mandatului de deputat sau senator, fie o delimitare clară a funcţionarilor publici din sistemul
celor trei puteri ale statului.

� Prin excepţie de la regimul incompatibilităţii, art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, aşa cum a
fost modificat de art. 52 din Legea nr. 330/2009, prevede că „funcţionrii publici pot exercita
funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al craţiei literar-artistice şi în alte
domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu
atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului”.



Cumulul de funcţii
� Cumulul de funcţii are în vedere, în practică,

de regulă, activităţi complementare celei de
bază pentru care se exercită funcţia publică,
cum ar fi cercetarea ştiinţifică şi învăţământul.

� Cumulul de funcţii trebuie să se regăsească,
de obicei, la acei funcţionari publici cu
capacitate de muncă şi pregătire profesională
deosebită, care au posibilitatea de a exercita
în mod continuu, pe rând şi normal, oricare
dintre funcţiile care implică autoritatea.



Asigurarea unui serviciu public de
calitate
� Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura

un serviciu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor, prin participarea activă la luarea
deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în
scopul realizării competenţelor autorităţilor şi
ale instituţiilor publice.



Loialiatea faţă de constituţie şi lege
� Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin

actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,
legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în
aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate
cu atribuţiile care le revin din fişa postului, cu
respectarea eticii profesionale.



Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
� Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra, în mod loial, prestigiul instuţiei sau autorităţii publice,

precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acestora.



Libertatea opiniilor
� În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se

lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor,
funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor
datorate schimbului de păreri.



Activitatea publică
� Funcţionarii publici desemnaţi să participe la

activităţi sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele
mandatului de reprezentare.

� În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest
sens, funcţionarii publici pot participa la
activităţi sau dezbateri publice, având
obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia
exprimată nu reprezintă punctul de vedere
oficial al propriului departament.



Activitatea politică
� În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori
sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a
candidaţilor acestora.



Folosirea imaginii
� În considerarea funcţiei publice deţinute,

funcţionarilor publici le este interzis să
permită utilizarea numelui sau imaginii proprii
în acţiuni publicitare pentru promovarea unei
activităţi comerciale, precum şi in scopuri
electorale.



Cadrul relaţiilor
� În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu

persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi :
a) să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;
b) să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în
care îşi desfîşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei
publice;
c) să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor
cetăţenilor.



Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
� Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii

internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activitati cu caracter
internaţional, au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă.

� În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii
personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.



Interdicţia privind acceptarea
cadourilor, serviciilor şi avantajelor
� Funcţionarii publici nu trebuie să solicite

ori să accepte cadouri, servicii, favoruri,
invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt
destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au
avut relaţii de afaceri sau de natură
politică, care le pot influenţa
imparţialitatea în exercitarea funcţiilor
publice deţinute ori pot constitui o
recompensă în raport cu aceste funcţii.



Participarea la procesul de luare
a deciziilor
� În procesul de luare a deciziilor,

funcţionarii publici au obligaţia să
acţioneze conform prevederilor legale
şi să îşi exercite capacitatea de
apreciere în mod fundamentat şi
imparţial.



Obiectivitate în evaluare
� Funcţionarii publici de conducere au

obligaţia să examineze şi să aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a
competenţei profesionale pentru
personalul din subordine, atunci când
propun ori aprobă avansări, promovări,
transferuri, numiri sau eliberări din
funcţii ori acordarea de stimulente
materiale sau morale, excluzând orice
formă de favoritism ori discriminare.



Folosirea prerogativelor
de putere publică
� Funcţionarilor publici le este

interzis să folosească poziţia
oficială pe care o deţin sau
relaţiile pe care le-au stabilit
în exercitarea funcţiei
publice, pentru a influenţa
anchetele interne ori externe
sau pentru a determina
luarea unei anumite măsuri.



Utilizarea resurselor publice
� Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a instituţiei

sau autorităţii publice unde lucrează, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie
ca un bun proprietar.

� Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii
sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.



Vă multumim!
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