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� În România, etica funcţionarilor publici are o importanţă aparte faţă de alte state cu democraţii 
consolidate.  

� Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt:  
� supremaţia Constituţiei şi a legii; 
� prioritatea interesului public;  
� asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 

publice; 
� profesionalismul;  

 

             

 



� imparţialitatea şi independenţa;  

� integritatea morală;  

� libertatea gândirii şi a exprimării;  

� cinstea şi corectitudinea;  

� deschiderea şi transparenţa. 



� 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.  

� 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. 



� 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. 

� 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. 



� 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. 



În exercitarea funcţiei publice, 
funcţionarilor publici le este interzis: 

� să participe la colectarea de fonduri 
pentru activitatea partidelor politice;  

� să furnizeze sprijin logistic candidaţilor 
la funcţii de demnitate publică;  

� să colaboreze, în afara relaţiilor de 
serviciu, cu persoanele fizice sau 
juridice care fac donaţii ori 
sponsorizări partidelor politice;  

� să afişeze însemne ori obiecte 
inscripţionate cu sigla sau denumirea 
partidelor politice ori a candidaţilor 
acestora. 



� 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. 



În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii 
publici sunt obligaţi: 

� să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, 
corectitudine şi amabilitate; 

� 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; 

� să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea 
clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 



� 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. 



� 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. 



� 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. 



� 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. 



� 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. 



� 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. 



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

� 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; 

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

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



Vă multumim! 
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